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  العرض سینوغرافیا خالل من مكوین الكسندر تصمیمات المفھوم وااللھام في

Concepts and Inspirations of Alexander McQueen's Designs through Scenography 
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  حلوان جامعة ـ المنزلي االقتصاد كلیة ـ النسیجو المالبس قسم
 

  :Keywordsمات دالة كل    :Abstractملخص البحث 
لتقدیم الموضة نوافذ عدیدة، مثال الصور الضوئیة في المجالت المتخصصة واألفالم المصورة ونوافذ المحالت 
التجاریة، اال أن العرض الحي الذي یقدمھ المصمم لكل موسم یعد من اھم ھذه النوافذ، حیث تأتي من خاللھ شرارة 

صمم موضة، الكثیر من مصممي الموضة یتبعون نھجا نمطیا في العرض، البدء غالبا لالعالن عن ابداعات أي م
ممشى ضیق وخلفیة تحمل اسم العالمة التجاریة، اضاءة بیضاء ساطعة، موسیقى ایقاعیة، مجموعة عارضات 
ذات قوام ممشوق یرتدین المالبس ویقدمن حركات متشابھة، اال ان بعض المبدعین المجددین وعلى رأسھم مكوین 

التقالید عرض الحائط، تخطى الحدود الفاصلة بین عرض الموضة والمسرح وكذلك السینما أحیانا، لفھم ضرب ب
عقلیة المصمم واالسلوب الذي اتبعھ في اخراج مجموعاتھ ینبغي أوال التعرف على مفھوم كل عرض وكیف 

عناصر عرض مسرحي تناولھ من خالل تصمیم الموضة، ثم كیف خطط لتقدیم المفھوم والتصمیمات من خالل 
عرضا حدود  21اتبع البحث المنھج التحلیلي، كما قامت بمشاھدة ال. منسجمة ومتكاملة مع الموضة التي یقدمھا

أھم النتائج تمثلت في التعرف على االسلوب الذي أخرج بھ مكوین عروضھ بشكل . الدراسة الحالیة لتحلیلھا
مع المالبس ومكمالتھا للتعبیر عن مفھوم معین على أفضل مسرحي موظفا لعناصر سینوغرافیا العرض بالتكامل 

صورة، كما ان التمیز في اسلوب العرض من شأنھ تأكید ھویة المصمم ومنھجھ في التصمیم، ویعجل بتقدیمھ 
للعالم، وتوصي الدراسة الحالیة المصممین العرب بالتخلي عن األسلوب النمطي المتبع لآلن في عروض 

بعین االعتبار لعروض مكوین وال یتخذوھا جزءا من تاریخ الموضة المعاصر في العالم الموضة، وأن ینظروا 
الغربي فقط، كما توصي الباحثة بضرورة التعاون بین التخصصات األكادیمیة المختلفة فى كلیات الفنون 

ئل والموسیقي والسینما والمسرح وغیرھا الخراج مشروعات الطالب في شكل فني مدروس ونقلھ عبر وسا
  . االعالم واالنترنت لیرى العالم ما یبدعھ المصممین العرب عامة والمصریین خاصة

  سینوغرافیا   
Scenography  

  عرض موضة 
Fashion Show  

  عرض مسرحي 
Theatrical Show  

  مفھوم مجموعة الموضة
 Collection concept  

  مؤثرات المشھد 
Scene Effects   

  بانوراما سینمائیة 
Cinematic Panorama  

  خلفیة العرض 
Show Backdrop   

  عرض لمرة واحدة
Ephemeral Show 

  

Paper received 10th February 2017,  accepted 26th March 2017 ,   published 1st of April 2017 
  

  Introduction: المقدمة
عرض الموضة ھو أحد النوافذ الھامة التي یقدم بھا مصمم الموضة 

اعیة  لجمھور المستھلكین والنقاد، كما أنھ وسیط أفكاره االبد
تعبیري یخرج بھ المصمم مكنونات أفكاره  وابداعاتھ ومیولھ 

والموضة العربیة اذا تم قیاسھا بالموضة . وتجاربھ الششخصیة
العالمیة نجدھا تتسم ببعض جوانب القصور رغم تواجد بعض 

عاتھا األسماء التي ظھرت على الساحة الدولیة وتعرض مجمو
بأسابیع الموضة العالمیة في باریس ومیالنو، على سبیل المثال من 
لبنان امیلي صعب وزھیر مراد، واألوسع شھرة وحضورا عالمیا 
صاحب البصمة الممیزة في  فكر الموضة المعاصر تونسي األصل 

ومن أھم ھذه الجوانب على سبیل المثال ) 1. (*عز الدین علیھ
حصر توجھاتھم في التصمیم لخدمة قصر المصممین العرب على 

األھداف التجاریة، وبالتالي یقدم العرض بأسالیب تقلیدیة بحتة، 
ترتدي العارضات الموضة الجدیدة ویقدمنھا من خالل عروض 
وأداء نمطي تعد جمیعھا تقریبا نسخا مكررة، الماكیاج وتصفیف 
الشعر یحاكي أحدث صیحات الموضة ألسلوب الحفالت، األداء 

كي للعارضات تقریبا ثابت ال یتغیر ال یحمل اي قیم تعبیریة، الحر
كذلك االضاءة والموسیقى أشكال نمطیة بحتة، ال وجود ألي 

  )2.(*وحدات دیكور على ممشى العرض الضیق
على العكس من ھذه الصورة قدم الكثیر من مبدعي الغرب    

والشرق األقصى عروضا غیر نمطیة أمثال تشالیان وفان ھربن 
جاریث بو وكواكوبو ورائد االبداع المسرحي األول في عروض و

یؤمن . الموضة المصمم محور الدراسة الحالیة الكسندر مكوین
العالم كلھ مسرح، النساء والرجال ماھم "مكوین بمقولة شكسبیر 

  ) As You Like It-1600ولیم شكسبیرـ " (اال ممثلین..
الموضة وعرضھا  مدفوعة بقصر المصممین العرب على تناول   

بأسالیب تقلیدیة ومتأخرة عن التوجھات االبداعیة للموضة العالمیة، 
وبوصف الباحثة تعمل بدراسة وتدریس تصمیم الموضة واألزیاء 
ألكثر من عشرین عاما، كذلك بعد زیارة الباحثة لمعرض أعمال 

بمتحف  2015بلندن مایو  Savage Beauty مكوین تحت عنوان 
Victoria & Albert  فقد أقدمت الباحثة على ھذه الدراسة التي

من شأنھا التقصي وراء المفاھیم ومصادر االلھام عند عبقري الجیل 

ـ كما جاء عنوان أحد الكتب الذي یروي سیرتھ وأعمالھ وھو من 
أھم مراجع البحث الحالي ـ وكیف قدمھا في تصمیماتھ، فال یمكن 

ھوم الذي تناولتھ فھم تعبیریة العرض دون الرجوع الى المف
مجموعة التصمیمات أوال، وبالتالي یأتي توضیح للمفھوم أو مصدر 
االلھام وكیفیة تناول مكوین لھذا المفھوم من خالل تصمیماتھ 
مختصرا، فالدراسة الحلیة تعني  بالدرجة األولى بكیفیة ترجمة 
المفھوم من خالل عناصر سینوغرافیا عرض الموضة مثل عناصر 

موسیقى واالضاءة واألداء الحركي للعارضات الدیكور وال
  . والماكیاج وتصفیف الشعر

  Problem: مشكلة الدراسة
یرتكز تساؤل البحث الرئیسي عن الكیفیات التي أستخدم بھا    

الكسندر مكوین وفریق العمل عناصر سینوغرافیا العرض مثل 
الموسیقى والدیكور واالضاءة والماكیاج والحركة والمؤثرات 

لتعاون مع المالبس ومكمالت المالبس في تكوین فني متكامل با
معبرا عن مفھوما بعینھ أو مترجما لمصدر الھام ما خاص 

  .بالمصمم
  Objectives: أھداف الدراسة

ـ التقصي أوال عن المفھوم المقصود من وراء تصمیم مجموعات 1
  .مكوین كل موسم على حده

مصمم وفریق عملھ عناصر ـ البحث في الكیفیة التي عالج بھا ال2
سینوغرافیا العرض لتأكید ھذا المفھوم واالنصھار في ذات 
الوقت مع تصمیمات الموضة ومكمالتھا في نسیج فني واحد 

  .متماسك ومعبر
ـ ابراز والتأكید على الدور االبداعي لعناصر سینوغرافیا العرض 3

  .المسرحي عند توظیفھا بعبقریة كما فعل مكوین
  Significance :ةأھمیة الدراس

ـ ندرة الدراسات العربیة التي قدمت تحلیال ألسالیب العرض 1
  .وباألخص عند المصممین الغیر نمطیین أمثال مكوین

ـ فھم االسلوب الذي قدم بھ مكوین عروضھ یساھم في الفھم 2
الكامل واتمام الصورة للمفھوم الذي تناولھ المصمم في تصمیم 

اسة الحالیة تشیر أیضا الى الطرح كل مجموعة، وبالتالي فالدر
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  .االبداعي الغیر نمطي في تصمیم الموضة
ـ بعث الحیاة واستنطاق عناصر عرض الموضة كاالضاءة 3

والموسیقى والدیكور والماكیاج في عروض الموضة العربیة 
لالرتقاء بھا من مستوى النمطیة الى مستویات أعلى وعیا 

  .وفكرا وفنا
العرب لدور عناصر العرض في تأكید  ـ لفت انتباه المصممین4

  .مصدر الھام مجموعة تصمیم الموضة
ـ تحلیل نماذج لعروض موضة مقدمة بأسلوب مسرحي كعروض 5

  .مكوین یعد بمثابة مرجع للمصممین العرب
  .ـ التأكید على أھمیة العمل االبداعي الجماعي في میدان الموضة6

  Limitations:حدود الدراسة
ین عرضا لمكوین، من أبرز عروضھ التي تتسم واحد وعشریر اخت

باالخراج المسرحي، وبالتالي تتنوع فیھا عناصر السینوغرافیا، 
  .ویظھر دورھا بوضوح في تأكید مفھوم مجموعة الموضة

  Methodology: منھجیة الدراسة
  المنھج الوصفي التحلیلي    

   Theoretical Framework:االطار النظري
ما أرادت قامت بتقسیم االطار النظري للبحث الى  لیتحقق للباحثة   

قسمین رئیسیین، وذلك بعد التناول المختصر لتعریف السینوغرافیا 
  :والعرض الموجز لسیرة الكسندر مكوین، وھما

توصیف لواحد وعشرین عرضا، بحیث یشمل كل توصیف : أوال
أي   المفھوم أو مصدر االلھام وتصمیمات الموضة: شقین، األول

مفھوم الذي تناولھ مكوین في تصمیماتھ لھذه المجموعة وكیف ال
سینوغرافیا العرض : الشق الثاني. ترجمھ في المالبس ومكمالتھا

وفیھ تشیر الباحثة الى أبرز عناصر السینوغرافیا في العرض من 
  .اضاءة ودیكور وموسیقى وماكیاج وأداء حركي

ة مع كل عناصر تحلیل النصھار المالبس ومكمالتھا من جھ: ثانیا
سینوغرافیا العرض من جھة أخرى، لتقدیم وعرض المفھوم 

التصمیمات وأسلوب العرض (المقصود من وراء العمل الفني ككل 
لنستطیع فھم كیف قدم مكوین ھذا المجمل االبداعي في صیاغة  )معا

فنیة واحدة متماسكة ومتكاملة لتقدیم مفھوم بأسلوب قصة غیر 
  .منطوقة

   Scenography: السینوغرافیا
،  (Skini- Grafo)كلمة سینوغرافیا من أصل یوناني، وھي كلمة 

كلمة تكتب أو   Grafoخشبة المسرح ، وتعني   Skiniحیث تعني 
" أن تصف شیئا على خشبة المسرح"تصف، فمعناھا الكلي اذن ھو 

(Scenography Definition- Wikipedia) 
، فمنھم من اعتبرھا )رافیاالسینوغ(اختلف المھتمون حول تعریف    

تقف عند حدود المنظر ـالدیكورـ أو االضاءة ـاالنارة ـ، وتم االتفاق 
الفن الذي یرسم التصورات من "على تعریف السینوغرافیا بانھا 

) 2016جبار جودي العبودي ـ ". (أجل اضفاء معنى على الفضاء
ولیا، ان مھنة تصمیم السینوغرافیا بوصفھا فنا شم"ویرى العبودي 

یھدف الى تكوین وتشكیل الجمالیات المتنوعة، والتي تسھم في 
الصیاغة البصریة والسمعیة لعناصر العرض المسرحي، وقد 
تباینت اآلراء في امكانیة تأثیره وتعریفاتھ المختلفة، وتنوعت 
وجھات النظر في صیاغة معنى نھائي ومحدد یلم بھذا العنصر 

وعناصر السینوغرافیا ). 2016ـ  جبار جودي العبودي" (الحیوي
تتمثل في الفضاء المسرحي وأشكالھ المتعددة من منظر مسرحي أي 
الدیكورو جمالیات االضاءة واألزیاء والماكیاج والملحقات 
المسرحیة المتنوعة والموسیقى والمؤثرات الخاصة الصوتیة 
والبصریة وكذلك الممثل، بوصفھا جمیعا عناصر فاعلة في تكوین 

صفاء . (لمنظومة البصریة والسمعیة للعرض المسرحيوتشكیل ا
  ).2016البیلي ـ 

  : Lee Alexander McQueen الكسندر مكوین
  : Brief Bibliographyموجز عن حیاتھ 

بلندن من أب 1969مارس  17مصمم موضة بریطاني ولد في    

األخ األصغر لستة أبناء،  بعد ) Stephen, A.- 2011(ٍاسكتلندي 
 Andersonالتحق بالعمل في  1985استھ الثانویة بلندنأن أنھى در

&Sheppard  ـ نفذ بدل رجالي راقیة لشخصیات بارزة كاألمیر
ثم انتقل الى ) Cartner-Morely, J.-2005(تشارلزـ 

Gieves&Hawkes   ـ من أقدم ماركات حیاكة البدل الرجالي في
شركة م ـ ثم في تنفیذ المالبس المسرحیة ب1771العالم تأسست 

Angels and Bermans  ـ شركة مخصصة المداد المالبس
 1840ألكبر األفالم والعروض المسرحیة العالمیة تأسست 

ـ Alice 2010وحصلت على العدید من األوسكار من بینھا 
)Tran, M. 2010 ( وھو ما ترك أثرا كبیرا في أعمال مكوین

 وباألخص عروضھ، في ذلك الوقت التحق بدراسة الفنون في
Rosetta Art Center ، نفعتھ بشده خبرتھ السابقة في حیاكة

المالبس بتقنیات البدل الرجالیة متقنة ودقیقة االعداد، فعندما كان 
بعمر العشرین عاما كان من زبائنھ األمیر تشارلز ومیخائیل 

 Romeoجورباتشوف، تلى تلك الفترة سفره لمیالنو للعمل بـ 
Gigli  رف عنھ  التجدید ـ ـ مصمم أزیاء ایطالي ع)Thomas, 

D.- 2015-44 ( عاد مكوین والتحق بـ ،Central Saint 
Martin's College of Art and Design  لیعمل في القص ثم

حصل ) Rawi, M. 2010. (لكفائتھ التحق بالدارسة كأحد الطالب
وتعرف مباشرة على الداعم األول لھ  2012على الماجستیر عام 

Isabella Blow تي أقتنت تصمیمات مجموعتھ األولى بالكامل، ال
تم أختیار . 2010فبرایر 11حتى وفاتھ  1995توالت عروضھ منذ 

، 1997، 1996مكوین كأفضل مصمم أزیاء بریطاني أربعة مرات،
وأفضل مصمم أزیاء في العالم في عام  2003و 2001
2003.("Alexander McQueen". Wikipedia. n.d)  

  :McQueen, The Designerمكوین المصمم 
عرضا یحمل عالمتھ التجاریة بما فیھم  36صمم الكسندر مكوین 

سنترال  SCMعرضھ الذي حصل بھ على درجة الماجستیر من 
 1996تم تقدیمھا بین أكتوبر  35سانت مارتینزـ لندن، العروض الـ

  Haute Couture، كما قدم عرضین حیاكة راقیة 2010ومارس 
 ,Ready to Wear (Bethune.العام  وعرضین مالبس للسوق

K.-2015) 
اتخذ مكوین مرجعیات متعددة لمجموعاتھ، اال انھ تأثر بشكل واضح 
باألفالم وبأدب الرعب الغامض وفنون عصر النھضة وصور 

كما اتخذ مكوین من . الحروب ولندن الفیكتوریة والشرق األقصى
ماتھ تعكس الطبیعة وأیضا السیر الذاتیة منھجا للتصمیم، فتصمی

اھتمامھ لمملكة الحیوان بشكل كبیر، كذلك تأثر بأصولھ وأسالفھ 
أول ظھور لمكوین قال عبارة تظھر . القدامى والتراث األسكتلندي

ان المالبس ال تأتي من مجرد "الدراسة الواعیھ لمصادره حیث قال 
اشارة الى استلھامھ من الفنون " مفكرة، انھا تأتي من دیجا ومونیھ

 The Pink). من المصادر بعد البحث والدراسة الواعیة وغیرھا
Paper, April 1994) . ولكن المستودع األكبر عند مكوین ھو

خیالھ الخصب، فمن خالل فضولھ ونظرتھ الالنمطیة نسج أفكارا 
أفكارا   (Knox, K.- 2010).متباینة ومترابطة في ذات الوقت
لك األفكار في رؤیة مترجما لت. غیر مسبوقة على الساحة بتاریخھا

  .متماسكة في كل عرض من عروضھ
قاطعا لألعراف، وعابرا لحواجز الممنوع، یعد مكوین أحد مھاجمي 
المعتقدات المتوارثة واألنماط الراسخة، والذي عمل دائما على مد 
حدود مفھوم الموضة من خالل أسالیب مختلفة، فتارة یبتكر أنماط 

خرى لتوظیفھ خامات وبتقنیات جدیدة من قصات المالبس، وتارة ا
جدیدة لم یعمل بھا أحدا قبل، ودائما ما یقدم انتاجھ االبداعي من 

  .خالل عروض درامیة أو استعراضیة غیر مسبوقة
یبدأ مكوین عملھ من خالل تبنیھ لمفھوم ما، یظھر ھذا المفھوم في 
كل تفاصیل عرضھ، فریق عمل واعي ومتفاھم من مخرج فني ـ 

ـ مخرج  Stylistمنتج ـ مصمم أنماط الشخصیات  مصمم انتاج ـ
موسیقي ـ مخرج اضاءة، فریق متكامل یحول رؤیة مكوین لعالم 

وتعكس أسالیب العرض التي یقدمھا مدى اتساع رؤیتھ . الواقع
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لعرضھ كما انھا أداة التوجیھ لفریق العمل الخراج العرض 
العروض  بالصورة النھائیة، ھذا كما جاء برأي الكثیر من محللي

التي اطلعت علیھا الباحثة عبر شبكة االنترنت من مقاالت 
متخصصة قدمت تحلیال دقیقا لعروضھ في أشھر واھم مجالت 

وكذلك في تحلیالت  Vogue-  Dazedالموضة العالمیة مثل 
Independent  وThe Guardian .  

  :توصیف العروض: أوال: عروض الكسندر مكوین
 High: 1995شتاء /عة خریفـ اغتصاب األراضي المرتف1

Lands rape A/W 1995   
داخل بھو خیمة ملحقة بمجلس  :المفھوم وتصمیم الموضة: أوال

الموضة البریطاني، ومن امام متحف تاریخ الطبیعة بلندن قدم 
في . مكوین عرضھ على ممشى بعثرت على أرضھ زھور الھیذر
اغات استحضار للتراث قدم المصمم التراث االسكتلندي في صی

جدیدة، وأبعد ما توصف بھ المجموعة ھو أن نصفھا بالرومانسیة، 
حفیظة الصحافة ) اغتصاب(فعندما أعلن عن العرض لم تثیر كلمة 

آنذاك وھذا لیس بغریب على المجتمع الغربي، ما ذكره مكوین عن 
التتصمیمات والعرض مستوحیان من عملیات "العرض، یقول 

لمعتدین على المجتمعات االسكتلندیة التطھیر التي شنھا االنجلیز ا
، تحمل "في القرن التاسع عشر واغتصاب الثقافة القومیة

التصمیمات على حد تعبیر المحللین قصات متوحشة، فالمالبس 

بعضھا ممزق ومھلھل تكشف اللحم االدمي عاریا وخاصة منطقة 
وكما جاء عنوان المجموعة . الصدر ـ النھدین ـ بشكل صارخ

تصمیم الدعوة بنفس الطریقة، حیث صممت الدعوة  مستفذا جاء
. لتحوي صورة كبیرة ألثر عملیة جراحیة مخیطة بعدة غرز

البشاعة السیاسیة ھي محرك مكوین لھذه المجموعة، نجد ان بعض 
العارضات وضعت عدسات الصقة سوداء عاكسة في اشارة لیست 

 ,McRobbie). للضعف وانما للكبریاء والقوة رغم فجیعة الحادثة
A. 1998)  

الموسیقى ملحمیة في بعض األجزاء : سینوغرافیا العرض: ثانیا
. توحي بالحرب الدائرة، یتخللھا صوت قرع أجراس الكنائس

تصفیف الشعر على شكل جدائل مفككة ومبعثرة والشعر مصبوغ 
اضاءة الخلفیة باللون البنفسجي الضارب . باللونین األحمر واألسود

رضات توحي بالترنح والضیاع، والبعض حركات العا. للزرقة
اآلخر وباألخص في مجموعة تصمیمات مستوحاة من الزي 
العسكري االنجلیزي الحركات عسكریة صارمة، العارضات یلتفتن 
للمشاھدین بوقاحة وازدراء، العارضات بعضھن یحاولن ستر 
أجزاء من اجسادھن العاریة، احدى العارضات بفستان شیفون أسود 

ھا بالكامل حیث ترفع الثوب في حركة ھیستریة توحي تكشف جسد
  .بالضیاع والتخبط

  

        
  .عرض اغتصاب االراضي المرتفعة) 4ـ3ـ2ـ1(صور 

    Bellemer La Poupee: 1997صیف / ـ دمیة بلیمیر ربیع2
في أحدى قاعات البستنة الملكیة، قدم : المفھوم والموضة: أوال

دل عن سابقھ، الموضوع متعلق مكوین عرضا أكثر اثارة للج
 1934عام    Hans Bellmerبأعمال الفنان السوریالي األلماني

تنوعات : العروسة"حیث تم عرض مسلسسل مصور بعنوان 
، عرض الفنان مجموعة من العرائس "لمجموعات صغیرة معبرة

التي قام بتشریحھا واعادة تشكیلھا في صیاغة سوریالیة، وبالبحث 
ن الفنان االلماني قدم ھذه التجربة الفنیة السوریالیة وجدت الباحثة أ

كاستجابة منھ او رد فعل لنظریات النازیة عن الیوجینا ومثالیات 
ـ حالیا    Sarah Burtonاآلریان ، وقد قالت المصممة االنجلیزیة 

 Alexander McQueenھي المخرج االبداعي للعالمة التجاریة 
تجسد نقاء ثقافة الشرق االقصى  ـ على تصمیمات ھذا العرض بأنھا

عند مشاھدة الباحثة للعرض . ممزوجة بالعناصر الفاجرة للغرب
كامال وجدت ان أصدق تصمیمات مكوین اظھارا للمفھوم ذلك 
التصمیم الذي قدمھ من حریر البروكار اللوردي والفستان على 

حیث جاء الفستان برقبة طویلة دائریة   Cheongsamطراز الـ 
نق  وتخفي الجزء السفلي  من وجھ العارضة بشكل تلف الع

سوریالي، ضاعف سوریالیتھ التصویر  االبداعي الذي قدمھ 
وتصدرت الصورة أغلفة مجالت   Nike Knightالمصور

 (Hollinghurst, J. 2004). الموضة العالمیة آنذاك
بدأ العرض بنزول العارضات من سلم : سینوغرافیا العرض: ثانیا

ظھرت عارضة سمراء  12مغمور بالماء، الدقیقة  مرتفع لممشى
Debra Shaw   مصفدة في اطار معدني مربع الشكل من الذراعین

واألرجل ـ ھذا التصمیم جعل اصابع االتھام تشیر الى مكوین على 
انھ یزین العبودیة ویجملھا ولكنھ رد بأنھ أختار اسلوبا یقید حركة 

اال ـ وھذا التصمیم أیضا  العارضة وییجعلھا تبدو مثل الدمیة لیس
 .Evans, C). من أشھر التصمیمات في تاریخ الموضة المعاصر

2003) 
جاء تصفیف الشعر للنساء ناعم ومنسدل، الطویل منھ لھ غرة من 
األمام ملتصقة بالجبین،و القصیر لھ خصلتان طویلتان، والرجال 

و .تمیزوا بالشعور الطویلة المعصوبة على شكل ذیل الفرس
كیاج جاء ممیزا حیث اضافة الصبغات حول العینین لكل الما

. العارضات وعلى الوجنتین مسحوب على شكل مثلث ألعلى األنف
مكمالت المالبس من حلي جاءت بشكل غیر مسبوق فھي على ھیئة 
تشكیالت تشبھ األبر الضخمة المنحنیة ومثبتھ على الرأس وحول 

ل شفاف جذعھا نھایة العرض ظھرت عارضة یعلوھا ھیك. الوجھ
وذراعیھا حبیسین داخل مكعب بداخلھ فراش حقیقي كبیر الحجم 
وملون یتطایر حولھا في فضاء المكعب الشفاف الذي یعلوه خمسة 
اھرام رباعیة األوجھ، أربعھ على الجوانب والخامسس یتجھ بقمتھ  

  .لألعلى
  Joan A/w 1998: 1998شتاء / ـ جوان خرریف3

،  Annabelle Neilsonدیقتھ أھدى مكوین ھذا العرض لص
نوفمبر   Richard Avendomاستلھاما من اعمال المصور 

 In memory of the late Mr and Mrs"بعنوان 1995
Comfort"   تمثلت مادة االستلھام في الظھور آخر العرض

لعارضة بفستان احمر اللون یحاكي شكل اللحم المسلوخ بینما جونلة 
طرات الدماء المتساقطة، ویطوق الخرزات المتدلیة تحاكي ق

ساد العرض أفكار االستشھاد واالضطھاد . العارضة حلقة من النار
الذي جسدھا مكوین في اللون األحمر الالمع وجلود الحیوانات 
والثعابین الذي یشیر بالمثل الراقة الدماء، كما استخدم قماش 

واطفال  1587التارتان اشارة الى اعدام ماري استیوارت   
Romanov  الذي قدم مكوین صور لھم على المعاطف والفساتین

 Joan ofكذلك استشھاد جان دارك والذي جاء العرض على اسمھا 
Arc  الدعوة التي . ، جاءت بعض المالبس على الھیئة الكنسیة
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قدمھا مكوین لمشاھدي ھذا العرض جاءت مصورة للوحة بعنوان 
Melum Diptych  من أعمال الفنان الفرنسيJean Fourquet 

. باللون األحمر واللوحة تجسد العذراء والطفل 1452عام    

 .Evans, C). تصمیمات مكوین سادھا اللونین األحمر واألسود
2003)  

        
عن العرض   Nike Knightالتصمیم في العرض وصورة دعائیة للمصور ) 7ـ 6(صورة / Hans Bellmerمن أعمال الفنان) 5(صور

العارضة مقیدة في المربع المعدني) 8(صورة/
مصفف   Guido Palauقام : سینوغرافیا العرض: ثانیا

الشعرباستخدام كابات صلعاء لیعطي للعارضات ھیئة الجبھة 
الصلعاء العریضة التي میزت العصور الوسطى، ثم أضاف لفات 
الضفائر وأضاف الیھا أطوال متفاوتة منسدلة من الشعر أبیض 

شراریب كثیرة ، ناقال مظھر فتیات المدارس في وأصفر اللون و
 The Village of Demandفیلم الرعب الخیالي 

1960.(Bethune, K. 2015)  بینما قامتMira Chai Hyde  
  Val Garlandبتصمیم وتصفیف شعر الرجال، كما قام الماكییر 

باضافة عدسات الصقة حمراء للعارضات في اشارة للوعید، 
یم ثقیلة أخفى بھا الحاجبین وصبغ أیضا وأضاف طبقات كر

الرموش باللون األحمر، رأى بعض المحللین أن حضور القوة 
  .والجرأة في مظھر النساء خدم التضاد في موقف قتل األبریاء

      
/ نمن عرض جوا) 11(صورة/ Richard Avendomمن اعمال الفنان ) 10(صورة/ The Village of Demandمن فیلم ) 9(صورة

  Melum Diptychالعمل الفني المستخدم في الدعوة بعنوان  ) 12(صورة
  :Untitled S/S 1998 1998صیف  / ـ ال مسمى ربیع 4

 American Expressالعرض برعایة : المفھوم والموضة: أوال
وجاء العرض بھذا االسم نسبة ألن الراعي الرسمي لم یوافق على 

، فكرة التصمیمات  The Golden Showerاالسم األصلي 
والعرض مبعثھا شغف مكوین بتناول التھجین والتحول البیولوجي 
للكائنات، ویرى أحد المحللین أن االنصھار الذي قدمھ مكوین بین 

  The Omenاالنسان والحیوان جاء مشابھا للھیئات في الفیلم 
، التصمیمات لجلود 1976انتاج   Richard Donnerللمخرج 

كد ذلك تصمیم الحلي الغریبة التي قدمھا المصمم تلتصق بالجسم وأ
Shaun Lean   كمكمالت لتصمیمات مكوین، أبرزھما على سبیل

وأخرى حلیة للذقن   Spineالمثال حلیة العمود الفقري بالذیل باسم 
كلھا حلیات لم یرى مثلھا من قبل في عالم   Jaw Boneباسم

  (Galaeson, K. 2012). الموضة
بدایة العرض ولمدة دقیقتین صوت رعد : یا العرضسینوغراف: ثانیا

قوي مع اضاءة تحاكي البرق تومض بشدة بین سطوع قوي وظالم 
حالك، ألول مرة بدأ ھطول المطر في اضاءة صفراء مسلطة على 
الممشى، تمیزت المالبس على العارضین والعارضات ببیاض 

صق لونھا، بدأ ینسكب كحل العیون على وجنات العارضات، وتلت
المالبس بأجسادھن، كما بدأت المیاه تتجمع في حوض الممشى ـ من 
البلیكس جالس الشفاف وتحتھ قاعدة بیضاء ـ  لتصدر صوت 

  .واضح  لألقدام وھي تخطو وسط المیاه
 I can'tبعنوان   Ann Peeblesمستلھما من أغنیة السمراء    

Stand The Rain  والموسیقى التصویریة لـ   ،1975عامJohn 
Wiliams    للفیلمJaws  وھو الجزء الثالث من  1975عام

Shark Attack3  من اخراجDavid Worth   لقرش یھاجم
. الغواصین ویأكل البشر،حیث النغمات تدل على النحس والشؤم

(Willcox, W. 2015) 

     
  من عرض ال مسمى) 15ـ14ـ13(صور
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  :No. 13 S/S 1999 1999صیف / ربیع) 13(ـ رقم 5
لمكوین، تم تقدیمھ على  13العرض رقم : المفھوم والموضة: أوال

ممشى خشبي بسیط، تناولت التصمیمات تقنیات العمل الیدوي 
المستلھم من فنون نھایة العصر الفیكتوري، حیث تمت ببراعة 
معالجة خامات مثل شرائح الخشب والجلد الطبیعي ولیف النخیل في 

مكوین في تقدیم عارضة من  الذي أذھل الصحافة جرأة. المالبس
ذوي االحتیاجات الخاصة على أرجل خشبیة تم نحتھا ببراعة حیث 
ارتدت العارضة كورساج من الجلد الطبیعي المشكل على الجسم 
بأبعاده وتفاصیلھ، الجونلة من الدانتیل وأسفلھما األرجل الخشبیة 

والعارضة العداءة  Fergusonو  Bob Wattsالتي قام بنحتھا
 .Aimee Mulins ،(Willcox, Wریكیة ذائعة الصیت األم

ما دعى الباحثة للوقوف كثیرا عند ھذا العرض، ما القصد  (2015
عندما جمع مكوین في نفس العرض بین عارضتین أحدھما بأرجل 

  !خشبیة والثانیة في ختام العرض راقصة بالیھ شھیرة
قواعد  ألول مرة تدور العارضات على: سینوغرافیا العرض: ثانیا

دوراة فوق منصة العرض مثل عرائس صندوق الموسیقى على 
، الخاتمة Beastie Boysأنغام الھیب ھوب األمریكي  لفریق 

وقفت بین  Shalom Harlowاألكثر ابھارا حیث راقصة البالیھ 
، حیث أخذ الذراعین یتفاعالن Fiatذراعین آلیین لشركة السیارات 
ورش رذاذ ملون باللونین األسود  معھا بالرقص قبل االلتفات الیھا

ھذه الخاتمة مستقاه من . واألصفر لیصبغا فستانھا األبیض المتأرجح
في  1991عام   High moonبعنوان   Rebecca Hornعمل لـ 

الالصناعیة،   Wiliam Morrisتضاد قوي مع جمالیات الفنان 
د والفكرة ھي تجسید التفاعل بین االنسان واآللة في القرن الواح

  .والعشرین

     
  العارضة بأرجل خشبیة) 18(صورة/ تصمیم من العرض) 17(صورة)/ 13رقم(ختام عرض ) 16(صورة

 1999The Overlookشتاء / ـ االطاللة ـ اسم فندق ـ خریف6
A/W 1999:  

نبھ مكوین المدعوین على ارتداء مالبس : المفھوم والموضة: أوال  
 Theتأثرة بفیلم الرعب النفسي ثقیلة لحضور العرض، المجموعة م

Shining 1980   للمخرجStanely Kubrick   تصمیمات ،
مكوین صورت الرفاھیة الحدیثة فجاءت كالسیكیة بأسلوب عصري 
حیث معاطف الفراء باللون الطبیعي، واستخدم األسود في بدایة 
العرض كلون أوحد للتصمیمات ثم مجموعة من الرمادیات 

رض مجموعة من الفساتین البیضاء، وكما والوردي وانتصف الع
ھو معروف عن المصمم افتتانھ بصیاغة خامات مبتكرة في 
. المالبس حیث قدم فستان من شرائح الخشب على شكل مروحة

نالحظ تصمیم النعال على شكل أحذیة التزحلق على الجلید حیث 
 .Deniau, A). یمتد شریط معدني بین الكعب ومقدمة الحذاء

2012)  
قدم مكوین عرضھ وسط منظر طبیعي : سینوغرافیا العرض: یاثان

جلیدي في غرفة مغلقة كبیرة جدرانھا من البلیكسي جالس الشفاف ـ 
تم معالجة السطح من الداخل مرایا عاكسة ومن الخارج زجاجي 
شفاف ـ واألرضیة مغطاه بالثلوج الھشة وترتفع سیقان األشجار 

لرعب في الفیلم ولكن عمل الجافة ، لم یعمل مكوین على روح ا
على االحساس بالعزلة والرومانسیة حیث مشاھد الجلید الكثیف 
والجمال واألناقة الذین ظھرا بالفیلم، ونستطیع أن نقول أن العرض 
بالكامل یعد نقال بطریقة جدیدة للفیلم حتى في استخدام الموسیقى 
التصویریة التي تخللھا اصوات عواء الذئاب، كما خرجت 

ضتین متشابھتین صغیرتي السن بشعر أحمر ناري كما ظھر عار

فتاتین صغیرتین توأم بنفس الفیلم تجسیدا لفكرة األرواح ألختین 
قتیلتین بالفیلم، أیضا جاء المشھد األخیر بالعرض ناقال للمشھد 

 (Fury, A. 2015). األخیر بالفیلم حیث العاصفة الثلجیة ثم النھایة
كوین ھیئة السكان األصلیین حیث في تصفیف الشعر استدعى م

الشعر الخشن األسود الحالك على شكل ضفائر والماكیاج بسیط 
للغایة ما ھو اال شریط ابیض ثلجي حول العینین لكل العارضات 
وذلك في اشارة الى دفن امریكي ھندي تحت الفندق كما جاء بالفیلم، 

صلة في كما ظھر فستان بكورساج كامل من الحلقات المعدنیة المنف
 .Bethune, K). في جنوب أفریقیا  Ndebeleاشارة الى نساء 

بعض العارضات كن یضعن أكفھن على الجدار العاكس   (2015
منتصف العرض  18الدقیقة . بأسلوب یوحي بالریبة والغموض

تقریبا أظلمت الغرفة ثم اضاءت على مجموعة عارضات بمالبس 
ني مسرحي أبعد ما بیضاء یتزحلقن على الجلید في استعراض ف

اظلمت الغرفة ثم اضاءت  22یكون عن عرض الموضة، الدقیقة 
بعد برھة على اضاءة خافتة ومؤثرات صوتیة لصوت الرعد ثم 
اضاءة وامضھ كأنھ البرق وبدأ بالفعل تساقط الثلوج داخل الغرفة 
في مشھد نادر كعرض موضة، كما بدأت بعض أذیال المالبس 

یدل على تمریر تیار ھوائي داخل الغرفة تتطایر بشكل طبیعي مما 
اخرج العرض . العرض یعد فیلما آخر للفیلم األصلي. المغلقة

Katy England  انتاجSam Gainsbury  مخرج فنيJoseph 
Bennett   مخرج اضاءةDan Landin   مخرج موسیقيJohn 

Gosling   مصفف الشعرNicky Clarke  منGUIDO 
  Val Garland  .(Watt, J. 2015)والماكییر 

       
أحد بوسترات الفیلم یظھر )21(صورة/ عارضتان لمحاكاة روحي التوأم في الفیلم) 20(صورة/ تكوین الدیكور لعرض االطاللة) 19(صورة

  .من داخل العرض) 22(صورة/شبحي التوأم والثلوج بالخلفیة
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  2000Eshu A/W 2000شتاء / خریف) الھ افریقي(ـ ایشو 7
مستلھما المجموعة من اسم لمعبود : المفھوم والموضة: أوال   

، التصمیمات ذات مرجعیة ألزیاء   Yorubaاألرض عند شعب الـ 
القبائل األفریقیة حیث جلود وفراء الحیوانات، كما استخدم حبات 
الخرز الخشبیة والحلي المطوقة للرقبة وأضاف بجرأة التراكوتا ـ 

ین والشعر الصناعي الملطخ، كلھا الطین الناضج ـ فوق احد الفسات
محاوالت منھ لتجسید أفریقیا البكر قبل التدخل االستعماري بأسلوب 
یختبر بھ خامات وتقنیات جدیدة في الموضة، ھذا العرض أیضا 

وضع بصمة جدیدة في تاریخ الموضة المعاصرمثال استخدامھ 
ن لقطع حلي حادة منھا من شد شفاه العارضة للخلف لتظھر األسنا

بشكل عرضي، نقد كثیر من محرري الموضة ومتخصصیھا ما 
  (Knox, K. 2010). فعلھ مكوین بالعارضات

تم تغطیة ممشى العرض بكسر قطع : سینوغرافیا العرض: ثانیا
 (Bethune, K. 2015)األردواز ـ حجر صخري سھل تكسیره ـ

واستخدم مؤثرات صوتیة لقرع طبول الدرامز القبلیة التي 
  .الشعوذة  والسحر المعروفة عن القبائل األفریقیة تستحضر روح

      
  من عرض ایشو) 26ـ25ـ24(صور/ لقطة فنیة للحلي األفریقیة للقبیلة محور االستلھام) 23(صورة

   :2000Eye S/S 2000صیف / ـ عین ربیع8
ذكر مكوین أن بارقة االستلھام األولى : المفھوم والموضة: أوال

الل اعجابھ بموسیقى تركیة سمعھا من خالل للمجموعة جاء من خ
جھاز الرادیو ألحد سیارات األجرة، قدم تصمیمات دمج فیھا بین 
رموز الحضارة االسالمیة الھالل والبرقع مع أخرى من القرون 
الوسطى مشیرا بذلك الى تشابك الثقافتین فترة االحتالل الصلیبي، 

ت بشكل كبیر المالحظ في التصمیمات بعضھا غطى جسد العارضا
  (Knox, K. 2010). في اشارة الى كتمان الشرق لجسد المرأة

مشت العارضات في حوض ماء ملون : سینوغرافیا العرض: ثانیا
 .Bethune, K)باألسود في اشارة الى البترول بالشرق األوسط، 

ظالم دامس ثم اضاءة خافتة تكشف ظھور  18الدقیقة   (2015
بة، واضاءة علویة على عارضات أوتاد على األرض كبیرة ومدب

معلقات في الھواء بمالبس سوداء، بعد ذلك ظھرت عارضات 
معلقات أیضا بمالبس واسعة ملونة یقمن بحركات راقصة على 
انغام أوركسترا جنائزیة، وینتھي العرض بأحدى العاراضات 

  .بفستان أسود شیفون تؤدي حركات موحیة كأنھا روح ھائمة

   
  .رض عینمن ع) 28ـ27(صور

  :Voss S/S 2001 2001صیف / ـ فوس ربیع9
یعود عنوان العرض السم مدینة في : المفھوم والموضة: أوال   

النرویج مشھورة كموطن للحیوانات البریة، المفھوم وراء العرض 
 Frankتناول فكرة السجن والجنون، مستلھما من فیلم المخرج 

Darabont  بعنوانThe Green Mile  والذي  1999م انتاج عا
 Cronberg, A.A. and). یروي قصة نزیل محكوم علیھ باالعدام

others. n.d)  احتفلت التصمیمات بالطبیعة فالجونالت والفساتین
من األصداف الحقیقیة، كما وجد عشق مكوین للطیور مدخال فسیحا 
لالنطالق، جونالت من الریش وأغطیة الرأس من الطیور 

المحار المستطیل الشبیھ بشفرات المحنطة، تصمیم آخر من 
تصفیف الشعر كأن العارضات . الحالقة، الزھور تدلت من القبعات

  .حلیقي الرأس اال من خصلتین تدلیان یمین ویسار الوجھ
صرح مكوین أكثر من مرة أنھ یستھدف : سینوغرافیا العرض: ثانیا

تقدیم عروض تحدث أكبر ردة فعل عند المشاھدین، یعد ھذا 
ن أكثر عروضھ تحقیقا لھذا الھدف، صندوق زجاجي العرض م

ضخم ینتصف قاعة على ھیئة غرفة بمشفى للطب النفسي، كست 
الجوانب مرایا المراقبة واألرضیة باللون األبیض، العارضات 
یحملقن في انعكاساتھن على المرایا بینما یستمع الجمیع الى صوت 

رفة، كاشفة نبضات القلب، ترتفع وتنخفض شدة الضوء داخل الغ
الخاتمة كما یصفھا البعض . اللتصاق العارضات بالجدار الزجاجي

ھي األكثر على االطالق تعدیا للحدود، استلھاما من العمل االبداعي 
 ,1983عام  Sanitariumبعنوان    Joel- Peter Witkinللفنان 

تحطم صندوق زجاجي ینتصف   وعلى صوت مدوي لجھاز انذار 
سد امرأة بدینة عاریة تماما مستلقاة على أریكة، الغرفة كاشفا عن ج

مغطاة الرأس بقناع موصول بأنبوب تنفس، تاركا جمھور 
المشاھدین مذھوال ومتأمال للمعنى المقصود، وقد شبھ أحد النقاد 
وضع المرأة المودیل باألوضاع التي رسم بھا الفنان االیطالي 

Bottceli  شخصیات لوحاتھ .(Willcox, W. 2015)  

        
  Bottecliشخصیات ) 31(صورة/ Sanitariumالعمل الفني بعنوان ) 30(صورة/ ختام عرض فوس) 29(صورة
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  من عرض فوس) 33ـ32(صور

 2003Irere S/Sصیف / ربیع) نوع من الطیور(ـ األیرر 10
2003:  

جاء العرض على اسم نوع من الطیور : المفھوم والموضة :أوال
، استلھم المجموعة من فیلم المخرج   Irere Patturalیعرف بـ 

Ronald Joffe   بعنوانThe Mission   ویحكي 1986عام ،
قصة مبشر یسوعي في القرن الثامن عشر بجنوب امریكا یحاول 
حمایة احدى قبائل السكان األصلیین من اعتداء القوات البرتغالیة 

لومبس وقت االكتشافات األوروبیة ألمریكا على ید كریستوفر كو
والكابتن كوك، جاءت التصمیمات لتروي قصة الفیلم، فبعضھا 
مستوحى من مالبس القراصنة وھو الجزء األول، ثم مالبس من 
الشیفون توحي بعملیة التحول التي تعرضت لھا الفتاة بطلة الفیلم 
واستخدم معھا األصداف اشارة الى التحول البحري، والجزء الثالث 

 .Jordanova, L). نھا الطیور في الجنةمن الشیفون الملون وكأ
2012) 

استخدم مكوین ألول مرة فیدیو مصور : سینوغرافیا العرض: ثانیا
لفتاة   John Mayburyبالخلفیة، تصویر تحت الماء من اخراج 

في فستان شیفون واسع سقطت في الماء وتبدو وكأنھا تغرق، الفیلم 
ولة بعد تحطم السفینة ترجمة ألحدى األساطیر األمازونیة لفتاة متح

الماكیاج المستخدم توافق مع . لكي تظل حیة بدال من الغرق والموت
التصمیمات بدرجة عالیة ففي الجزء األول من العرض والمالبس 
تحاكي ھیئة القراصنة جاء الماكیاج ملطخا والكحل مسكوبا من 
العیون والشعر كأنھ مبلل في اشارة الى تحطم السفینة في البحر 

  .تعرض للغرقوال

    
  من العرض الجزء الثاني) 35(صورة/ من العرض الجزء األول)34(صورة/ من الفیلم خلفیة العرض) 33(صورة

 2003شتاء / خریف) الماسحات الصوئیة(ـ سكانرز 11
Scanners A/W 2003:   

جاءت صورة الدعوة لمسح ضوئي : المفھوم والموضة: أوال   
أظھر . ھ ومن ھنا جاء اسم العرضلجمجمة الكسندر مكوین نفس

العرض شغف مكوین للثقافة األوروأسیویة، والعرض قدم رحلة من 
الغرب للشرق عابرة للسھول القاحلة في سیبریا عن طریق التبت 

دمج (Knox, K. 2010) . الى الیابان أرض الشمس المشرقة
مكوین بین المناخ االستوائي وسھول القطب الشمالي في تصمیماتھ، 

كان أبرز تصمیمات العرض لتصمیم شبیھ بالكیمونو من اللونین ف
األبیض واألحمر الممیزین لعلم الیابان، التصمیمات األخرى 

وھي رسوم مصورة یابانیة،   manga cartoonsمستلھمة من الـ 
مثال دروع الساموراي القرنین الرابع والخامس عشر، فستان من 

. والمقواه بالجزء السفلي شرائح الجلد المطرزة بالجزء العلوي

(Watt, J. 2015) 
على أرضیة یعلوھا الحصى المتناثر، : عناصرالسینوغرافیا: ثانیا

وخلفیة تجسد الجبال الصخریة المكتساه بالجلید، علق مكوین نفق 
زجاجي شفاف أعلى منصة العرض، معلق بواسطة سقالة للفت 

في منتصف العرض خرجت احدى العارضات . نظر المشاھدین
النفق الزجاجي باألعلى ترتدي روب واسع طویل باللونین األبیض 
واألسود في مواجھة تیار ھوائي، كما انتفخ بارشوت خلفھا على 

 This )) ھذه المدینة لیست كبیرة بما یكفي لكالنا(صوت یقول 
town is not big enough for the both of us)  العرض ،

للھا بشكل مستمر صوت قدم على صوت موسیقى ایقاعیة یتخ
مصفف الشعر جمع الشعر فوق الرأس في شكل . سارینة االسعاف

قرص دائري اشارة الى الثقافة األسیویة اال من بعض لشعیرات 
  .المبعثرة حول الجبھة

    
ناثرة من كسر من العرض یظھر الخلفیة الجبلیة واألرض من القطع المت) 37(صورة/ النفق الزجاجي یعلو منصة العرض) 36(صورة

  الصخور
 2004صیف / ربیع)  بمعنى االنقاذ( ـ الخالص 12

Deliverance S/S 2004:    
مفھوم العرض ھو الرقص حتى الموت : المفھوم والموضة: أوال

حیث یربط مكوین ھذه الفكرة بنظام الموضة في نقد صریح والذع 
. للموضة، والدعوة التي صممھا كانت تحمل صورة لعلبة دواء

 They Shootعرض صورة جدیدة للفیلم االستعراضي المأسوي ال
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Horses, Don't They?  من اخراجSydney Pollack   عام
وحاز على العدید من الجوائز، یحكي قصة مارثون للرقص  1969

بین عامي ) الیأس الكبیر(أثناء فترة في تاریخ أمریكا تعرف ب 
األقتصاد  انھار فیھا The Great Depression 1939و 1929

األمریكي بشكل كبیر وزادت البطالة ومعدالت االنتحار والجوع 
وعن تصمیمات العرض فالجزء األول منھ تصمیمات . والعنف

متألألة من الشیفون الالمع والجزء الثاني من الجینز والجیرسیھ في 
  .اشارة لوفرة الطاقة بالجزء األول ثم انھیارھا بالجزء الثاني

قدم مكوین تناول جدید لعرض غیر : نوغرافیاعناصرالسی: ثانیا
مسبوق حیث تبدلت العارضات بالراقصات، صمم الرقصات 

  Michael Clark .(Robert, O.B. 2009)المصمم الراقص 
بدأ العرض بقاعة خشبیة األرض یقف علیھا أزواج من الراقصین، 
تحمل الفتیات ثصمیمات مكوین بینما الرجال یحملون أرقاما على 

رھم، موسیقى الفیلم واالضاءة مسلطة على كل زوج، في ظھو
مرحلة متقدمة تبادل الظھور زوجین أو اكثر، الدقیقة السابعة بدأ 
الراقصین یجرون حول مركز القاعة ـ كما بالفیلم تماما ـ مصاحب 

  .لذلك صوت معلق السباق

ال ماكیاج على االطالق، فالوجوه یبدو علیھا االنھاك، والشعور    
اثرة بعد أن ظھرت في اول العرض محاكیة لموضة الثالثینیات، متن

الدقیقة العاشرة بدأ بعض الراقصات والراقصین بالسقوط، ظالم 
وھدوء للحظات، ثم اضاءة  خافتة مرة أخرى مسلطة على زوج 
راقصین وصوت بالخلفیة یغني بأسلوب مأسوي یؤكد ذلك األداء 

، انتھى بسقوط الراقصة الحركي للراقصین الذي یترجم المعاناة
تلى ھذا الجزء باللوحات . وحملھا الراقص على ظھره وخرج بھا

األخیرة للعرض حیث ظھور بعض الراقصین بتصمیمات مكوین 
في حركات مترنحة، كل زوج ینتھي دوره بسقوط الراقصة 
ویسحبھا أو یحملھا الراقص للخارج، في النھایة ولمدة دقیقتین 

في انھاك بلغ المنتھى یؤدیان حركات مترنحة الراقصتین األخیرتین 
  .وسقطتا أرضا لینتھي العرض

استخدمت قطعة دیكور ممیزة أثناء العرض حیث انتصف السقف   
من اعلى ثریا كبیرة ـ نجفة صخمة ـ تقلید مطابق لتلك التي بالفیلم، 
كما أضاف قطعة أثارت الغرابة وھي كرة المرایا العاكسة المعلقة 

  .لتلك المتواجدة بقاعات الدیسكووالمحاكیة 

      
  .مشھد الركض في الفیلم) 40(صورة/ من عرض الخالص) 39ـ38(صور 

 Pantheon Ad 2004شتاء / ـ وجھة الضوء خریف13
Lucem A/W 2004:  

عنوان العرض یعني في اتجاه الضوء : المفھوم والموضة: أوال
س سابقھ ، في ھذا العرض على عك Towards the Lightsأو

ذكر مكوین أنھ أراد أن یركز االنتباه على نقاء التصمیمات ولیس 
على أسلوب العرض، مصدر استلھام المجموعة والعرض أفالم 

 Close Encounters ofالخیال العلمي المختصة بالفضاء مثل 
the Third Kind 1977  2001وفیلم: A Space Odyssey  

ھن كائنات مزدوجة الجنس بدت العارضات في المالبس كأن. 1968
فستان تحت الضوء  (Bethune, K. 2015). من كوكب آخر

 Star Warsفي فیلم جورج لوكاس " لیا"یحاكي شخصیة األمیرة 
في الثالثینیات لیجمع  Medeleine Vionnetمع فساتین  1970

مكوین بذلك بین المستقبل والماضي، التصمیم األخیر تم تقدیمھ في 

والفستان بفتحة كبیرة على األكتاف  LEDلمبات الظالم على ضوء 
كأنھا فتحة المدخنة، والفستان بكسرات من التل الفضي الغزیرة 

  .Aمتدفقة على جونلة ضخمة على شكل حرف 
بدایة عرضت شاشة الخلفیة فیلم : سینوغرافیا العرض: ثانیا

. النطالق صاروخ للفضاء وصورا متحركة من الفضاء الخارجي
أودیسا "عرض جاءت الموسیقى التصویریة لفیلم في خلفیة ال

بعنوان  Richard Straussالشھیرة  للموسیقي شتراوس " الفضاء
Zarathustra ،(Fury, A. 2015)   توسطت منصة العرض

دائرة مضیئة باضاءة علویة توحي بأنھا بوابة عبور لمركبة 
فضائیة، والعرض یغلب علیھ االظالم اال من حلقات ضوئیة 

ة، الوجوه شاحبة لونھا یمیل الى الصفرة، والشعر قصیر متفرق
كلھا عوامل تدعم الفكرة الرئیسیة بتكوین . مستقیم وملتصق بالرأس

  .كائنات ال بشریة

      
  .حلقات الضوء في الفیلم مصدر االستلھام) 43(صورة/ التصمیم الختامي للعرض) 42(صور/ مشھد الختام)41(صورة

 It's Only A Game 2005صیف / ربیع ـ انھا مجرد لعبة14
S/S 2005:    

ظھرت العارضات في شكل مجموعات : المفھوم والموضة: أوال
متتالیة، المجموعة األولى لست عارضات شقراوات یرتدین 

والھیئة مستلھمة  Edwardianتایورات على الطراز االدواردي 
 Picnic at Hanging Rockمن تلمیذات المدرسة في مسلسل 

المجموعة  Peter Weir  1975 .(Tomas, D. 2015)مخرج لل
الثانیة لعارضات آسیویات یرتدین لون محاید باھت برسوم منقوشة 
وتطریزات ملونة، المجموعة الثالثة عارضات بمالبس خضراء 
باھتة اللون وأغطیة رأس من األحمر واألبیض، مجموعة أخرى 

منطقة أمریكا بمالبس من اللون األصفر واغطیة رأس ممیزة ل
یبدو بوضوح أن مكوین قد رتب عارضاتھ في تصنیفات . الالتینیة
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خاصة، مرة اخرى یتناول العنصریة بین الشرق والغرب، تضاد 
صارخ بین الشرق في صورة تصمیم مطرز مستلھم من حضارة 
. آسیا وآخر لثقافة الغرب مستلھم من زي قائد الدراجة الناریة

(Anon. 2009) 
بدا العرض في بدایتھ أكثر عروض : سینوغرافیا العرض: ثانیا

مكوین نمطیة ومشابھھ للعروض التقلیدیة، األرضیة والخلفیة باللون 
األبیض، مع خروج العارضات واصطفافھن في شكل صفوف 
متوازیة الح أن مكوین یقدم عرضا مسرحیا وباسلوب جدید ھذه 

دیة الى أن طوال العرض وموسیقى الخلفیة ایقاعیة عا. المرة

اصطفت العارضات في صفوف متوازیة حتى تبدلت الموسیقى 
 Frankie Goes to Hollywood's "Twoباغنیة بعنوان 

Tribes"  كما تحولت األرضیة بفعل االضاءة . وھي اغنیة سیاسیة
العلویة الى رقعة شطرنج، بدأت العارضات یقمن بحركات البدال 

ت وانسحابھن مما یوحي امكانھن وأحیانا الغاء بعض العارضا
ذكر احد محللي الموضة ) (Fury, A. 2015.باقصاء المعارضین

 Harryأن رقعة الشطرنج حاكت تماما تلك التي ظھرت بفیلم 
Potter and the Philosopher's Stone   2001عام  .

(Knox, K. 2010)  

    
  .ختام عرض انھا فقط لعبة) 45(صورة/ من فیلم ھاري بوتر) 44(صورة

 The Widows of 2006شتاء / ـ أرامل كلودن خریف15
Culloden 2006:   

مصدر الھام المجموعة معركة كلودن : المفھوم والموضة: أوال
Battle of Culloden  والتي حاول فیھا االعتداء   , 1746عام

االنجلیزي اخضاع اسكتلندا، ومجموعة التصمیمات احیاء لذكرى 
التصمیمات . جھم في ھذا الصراع الدموياألرامل الذین فقدوا أزوا

لمالبس أنیقة منمقة بدقة عالیة، الكثیر منھا یتبع أسلوب العمل 
الیدوي الممیز لصیاغة الخامات عند مكوین حیث خامات ریش 
الطیور الطبیعي، والمالحظ ان استدعاء الماضي ومآسیھ جاء أكثر 

االراضي  اغتصاب(ھدوءا في ھذا المجموعة عن مثیلتھا السابقة 
  ).المرتفعة

العرض یتسم عموما بالكآبة، لیس فقط : سینوغرافیا العرض: ثانیا
بسبب ألوان التصمیمات وخاماتھا مثل الریش الطبیعي، ولكن لما 
أقدم علیھ مكوین من وضع نھایة للعرض ھي األولى في عروض 
الموضة، فالعرض منذ بدایتھ على منصة واسعة كعادة عروض 

ھرم زجاجي ضخم، بعد نھایة العرض خفتت  مكوین وینتصفھا
بشكل أثیري داخل   Kate Mossاالضاءة وظھرت العارضة 

الھرم الزجاجي تؤدي عرض راقص بالتصویر البطيء في فستان 
من الشیفون، موسیقى الخلفیة المصاحبة لعرض الھولوجرام من 

.  John Williamsللموسیقي    Schindler's List فیلم 
(Bethune, K. 2015)  

       
  .من العرض) 48ـ47(صور/ عرض الھولوجرام في ختام عرض أرامل كلودن)46(صورة

 Sarabande S/S 2007صیف / ـ رقصة ساراباند ربیع 16
2007:  

مرة أخرى یقدم مكوین في حضور فلسفي : المفھوم والموضة: أوال
الجمال الكامن في الموت وفي التحلل، جاءت التصمیمات كمرثیة 
للطبیعة، كما ذكر أحد المحللین ان زھور الریف االنجلیزي كانت 
مصدر قوي الستلھام المجموعة، وقد استشھد بلوحات البورتریھ 

في تصمیمات تشبھ الفساتین   Francisco de Goyaللفنان 
  )(Galaeson, K. 2012. القومیة للمكسیك

ن عروض البدایة غریبة كعادة الكثیر م: سینوغرافیا العرض: ثانیا
 مكوین، حیث اعتلى منصة العرض مجموعة عازفین، توسطتھم

ثریا ضخمة ـ نجفة ـ مداله من السقف تشبھ أحد القطع الھامة في 
انتاج   Barry Lyndonبعنوان   Stanley Kubrickفیلم 

، الموسیقى التصویریة للعرض قدمھا العازفین بأنفسھم على 1975
خدمة في ذات الفیلم والقطعة منصة العرض وھي مماثلة لتلك المست

 George Frederick Handelللموسیقي   Dminorبعنوان 
جاء تصفیف شعر العارضات . وھو ما یعرف بأوركسترا الغرفة

كما أن . بشكل أشعث ھائش متماشي مع سیر األحداث في الفیلم
جعلت قاعدة الماكیاج من    Charlotte Tiburمصممة الماكیاج 

ت بھ الوجھ واألذنین والرقبة محاكاة لما جاء اللون األبیض وصبغ
  .في لوحات جویا
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  .العازفین والثریا الضخمة من عرض ساراباند) 50ـ49(صور

 La Dame Bleue S/S 2008صیف / ـ مدام بلو ربیع17
2008:  

 PhilipTreacyتعاون كل من مكوین و: المفھوم والموضة:  أوال
یضم ابداعھما معا في عزاء لتقدیم عرضا واحدا   فیلیب تراسي

ایزابیال بلو وذلك عرفانا منھما لما قدمتھ من دعم قوي في بدایة 
الحیاة االحترافیة لكل منھما علما بان األخیر مصمم قبعات صاحب 

جاءت الدعوة تحوي رسم لبلو بجناحین كبیرین، .اعمال ابداعیة
ي تمتطي عربة صاعدة الى السماء ویجرھا زوج من الخیول، ترتد

بلو فستان على شكل شبھ المنحرف وحول رأسھا غطاء على شكل 
ھالة دائریة حوافھا رؤوس الرماح السوداء ـ وھو تصمیم لقبعة 

قال النقاد أن التصمیمات حملت صدى شغف . أرتدتھا سابقا ـ

ومن أبرز قطع . ایزایبال بلو العادة صیاغة ذاتھا من خالل المالبس
من الفراشات، التي تشیر في   Tracyالعرض القبعة التي صممھا 

  .الثقافة الیابانیة أن الفراشات تجسید لألرواح
خلفیة العرض على شكل جناحین : سینوغرافیا العرض: ثانیا

كبیرین، وظال یومضان طوال العرض، ذكر أحد النقاد أن انارة 
الجناحین بشدة عالیة في بدایة العرض یوحي بتحیة ایزابیال بلو 

میض الجناحین كان ینتقل من تشكیل جناح الصقر للجمھور، وان و
 (Cronberg, A.A. and others n.d). وشكل جناح الفراشة

وبالنسبة للماكیاج فقد تم نقل أجنحة الطیور من المالبس ومن خلفیة 
العرض الى وجوه العارضات حیث رسمت األجنحة على وجوھھن 

  .ناقلة بذلك العارضات الى كائنات مھجنة مع الطیور

     
  .تصمیمات وماكیاج العرض) 54ـ53(صور/ خلفیة الممشى) 52(صورة/ الدعوة) 51(صورة

 2008Theشتاء / ـ الفتاة التي عاشت داخل الشجرة خریف18
Girl Who Lived in the Tree A/W 2008:   

مستلھمة من قصص تراث الشرق القدیمة : المفھوم والموضة: أوال
تركتھا حیث التقت باألمیر وتزوجتھ  عن فتاة كانت تعیش بشجرة،

كما كان المحرك لموضوع الشجرة في األساس . وأصبحت الملكة
عام القائمة في حدیقة منزل مكوین  600ھو شجرة الدردار ذات الـ

الجزء األول من   Sussex .(Fury, A. 2015)في جنوب انجلترا 
عث، العرض مالبس رومانسیة الطابع باللون األسود والشعر األش

انتھى الجزء األول بفستان من التل األبیض مطرز على شكل 
. طائري طاووس بوضع جانبي في اشارة الى طائر الھند القومي

والجزء الثاني التصمیمات توحي بالجزء الثاني من القصة حیث 
تركت الفتاة الظالم وقابلت األمیر واستقبلتھا الحشود بحفاوة، 

األحمر واألبیض وتعكس ھیئة  فالتصمیمات في الجزء الثاني من
الفخامة والرفاھیة لحیاة المھراجا ـ األمیر الھندي ـ، أحد 
التصمیمات مستلھم بشكل واضح مع صیاغة مبتكرة من الساري 
الھندي، كما زین رؤوس العارضات حلي تحاكي حلي الرأس 

  .الھندیة
في الجزء الثاني تحولت الموسیقى من : سینوغرافیا العرض: ثانیا
یقاعي البسیط الى أغنیة ھندیة بصوت أنثوي في الدقیقة الخامسة اال

وعن الدیكور .  Mozartو Haydn الى موسیقى ملكیة مقطوعة لـ 
فقد انتصف منصة العرض شجرة ضخمة تحاكي ھیئتھا شجر 
الدردار ملفوفة بالقماش استلھاما من اعمال الفنان البلغاري 

Christo األقمشة البیضاء في أعمالھالذي یلف األشجار واألبنیة ب .
(Bethune, K. 2015)  

     
یتضح الفرق بین الجزئین األول والثاني من تصمیمات ) 58ـ57(صور/ مشھد العرض)56(صورة/ Christoمن اعمال الفنان )55(صورة

  .المجموعة
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 2009Naturalصیف / ـ تمیز طبیعي ـ انتقاء ال طبیعي ربیع19
Distinction, Un-Natural Selection S/S:    

لم یھدف مكوین من خالل ھذه المجموعة : المفھوم والموضة: أوال
نحن نقتل ھذا الكوكب (الى الوعظ وانما توجیھ رسالة مفادھا 

، والعرض كما ذكر محللي الموضة وجاء على لسان )بأطماعنا
مكوین یعد استجواب لتأثیر البشریة على البیئة، عرض أحد وجوه 

 .Knox, K). یة وتأثیر طبیعة االنسان التدمیریةالثورة الصناع
تصمیماتھ مستقاه كلھا من شكل الحیاه والموجودات على   (2010

األرض، فالجزء األول من العرض األقمشة مطبوعة على ھیئة 
جلود الحیوانات كالنمور وكذلك المظھر السطحي للحشرات 

ینات والقشریات البحریة، والجزء الثاني من العرض جاءت تكو
األرض ھي البطل الحاضر فطباعة القماش على شكل تكوینات 

األرض من مختلف الصخور كالرخام والمعادن كذلك الكریستال 
من الممیز والغریب أن مكوین خرج بنھایة ھذا . واألحجار الكریمة

العرض مرتدیا زي عروسة على شكل أرنب من شخصیات الرسوم 
  .المتحركة

بدأ العرض بخلفیة متحركة لكوكب : سینوغرافیا العرض: ثانیا
األرض في الفضاء، ثم اضاءة غامرة للمنصة لتظھر مجموعة 
حیوانات محنطة على جانبي بوابة دخول وخروج العارضات ـ مثل 
الفیل والزرافة والنمر والدب القطبي والحمار الوحشي ـ ، كما كانت 

نظر في تظھر بین فترة وأخرى شكل العین ـ مقلة العین تحدیدا ـ ت
ردد تصفیف الشعر والماكیاج روح الطبیعة . اتجاھات مختلفة

والفطرة ، حیث خصالت الشعر الزاحفة على الوجھ المجرد من أي 
  .ماكیاج

    
  .الطباعة الرقمیة المضبوطة على القصات) 60(صورة/ مشھد العرض فیلم الخلفیة والحیوانات المحنطة) 59(صورة

 The Horn of Plenty 2009ء شتا/ ـ بوق الوفرة خریف20
2009:  

بھذا العرض شدید التمیز شوه مكوین او : المفھوم والموضة: أوال
ان صح التعبیر سخر من أیكونات التصمیم في تاریخ الموضة 
بطریقتھ الخاصة، بعیدا عن الحنین للماضي أو استدعاء الماضي، 

الیب جاء مفھوم مكوین لبعث الروح فیما مضى، ناقدا للموضة واس
تقدیمھا وصیت مقدمیھا ومروجیھا، حیث تصمیمات مشابھة لما 

 - Chanel- Diorقدمتھ أكبر بیوت الموضة العالمیة 
Givenchy وحركات العارضات التي یعرفھا محترفي ومتابعي ،

تاریخ الموضة المعاصر حیث عرف عن بعض العارضات بعض 
ض الحركات المتمیزة، لتأتي عارضات مكوین في ھذا العر

عرضا سجل . ساخرات منھن ومن أوضاعھن المشھورات بھا
تسائل عن أكوام ، عنوانھ في تاریخ الموضة المعاصر عن استحقاق

المالبس التي تكتظ بھا خزانات المالبس حیث أكوام الخردة في 
أما عن الموضة التي صممھا فقد جمع . منتصف منصة العرض

من ناحیة مع  مكوین في ھذا العرض بین الرفاھیة والفخامة
العناصر الحقیرة من ناحیة اخرى فأحد التصمیمات لمعطف من 
أكیاس القمامة السوداء وفستان آخر من ریش البط األسود باسم 

. ، مظھر العارضات ما بین المخیف وبین الھزلي"البجعة السوداء"
استخدم . لم تخلو التصمیمات من مسحة ضمنیة ذات أبعاد سیاسیة

بحجم ضخم محرف  houndstoothونقش الـ  مكوین شكل الغراب
لم یسبق صیاغتھ بھذه الطریقة من قبل، المقصود ھو نقد لحقیقة 
مخفیة في عمل مصمم الموضة بالزام نظام الموضة البتكار ما ھو 

ملفت وجدید من أجل الترویج فھي ـ أي الموضة ـ في النھایة 
ع والشراء بضائع تخضع لكثیر من معاییر العمل التجاري حیث البی

  !والكسب والخسارة
على منصة من المرایا المتصدعة ـ في : سینوغرافیا العرض: ثانیا

االقتصادیة ـ وفي  2008اشارة الى انھیار االقتصاد الذي تبع أزمة 
منتصفھا مستودع ضخم من المھمالت ـ اجزاء من حطام سیارات، 
عجالت عربیات الخیول، الثریا الضخمة المستخدمة في أحد 

روضھ السابقة، شاشات تلیفزیون قدیمة، أنبوب غساالت مالبس، ع
 Peter Philipsالماكیاج للفنان . أغطیة بالوعات وغیرھا ـ

 1985انتاج  Terry Giliam's Barzilالبلجیكي مستلھم من فیلم 
والتي أجرت فیھا أحد الشخصیات جراحة تجمیلیة لتبدو على الھیئة 

شفاه الضخمة، أحمر الشفاه التي ظھرت بھا العارضات حیث ال
المستخدم في ھذا العرض بالذات استوقف نقاد الموضة البعض 

، Leigh Boweryأرجعھ للفیلم كما ذكرت او ألعمال الفنان 
البعض رآه استلھام من شكل المھرجین وخاصة أن المغزى ساخر، 
والبعض اآلخر رآه رمز جنسي لنقد الموضة أیضا وآخرین رأوه 

لتقنع باألقنعة حیث أن أحمر الشفاه ھو أكثر أدوات رمز للتجمل وا
كما .  (Bethune, K. 2015)الماكیاج استخداما وأكثرھا ظھورا 

قبعات على شكل  Philip Treacyقدم مصمم القبعات المبدع 
األغراض المنزلیة بما فیھا أكیاس القمامة والمعلبات الفارغة 

للقرن الواحد والعجالت اشارة منھ الى ما ھو متوقع كموضة 
  . والعشرین

    
  .مشھد الختام الخردة في المنتصف) 63(الماكیاج وغطاء الرأس صورة) 62(صورة Boweryمن اعمال )61(صورة
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/ ربیع) نظریة أتالنتس للفیلسوف بالتوه(ـ بالتوه أتالنتس 21
 :Plato's Atlantis 2010 2010صیف 

س أحد الفالسفة األغریق قدم بالتوه أتالنت:  المفھوم والموضة: أوال
معتقد لجزیرة سكنھا اھل حضارة عریقة غرقت في البحر سمیت 

، وفي عودة الى الى أكثر منابع الھام "جزیرة اتالنتس"على أسمھ 
مكوین وھي الطبیعة، واستنادا الى نظریة دارون عن النشوء 
واالرتقاء في القرن التاسع عشر والتي دمجھا مكوین مع ظاھرة 

الحراري الواقعة في القرن الواحد والعشرین، في ربط  االحتباس
رشیق بین الجزیرة الغارقة وبین دارون والتطور وبین االحتباس 
الحراري وانصھار قمم الجلید في القطب الشمالي، وبالتالي تغطیة 
األرض تماما بالماء، جاءت نبوءة مكوین للغد القادم في تصور 

حول مكوین . ریة بحریةخیالي لتطور البشر الى كائنات بش
عارضاتھ الى صورة كائنات ثنائیة الجنس ال آدمیة، أقرب ما تكون 
الى الھجین بین االنسان والحیوان والكائنات الفضائیة، یرتدین 
تصمیمات مطبوعة رقمیا كل طباعة لتصمیم واحد تحدیدا ولیس 
قماشا یتم التنفیذ من خاللھ ـ اسلوب جدید اتبعھ المصمم ـ والصور 

نقوش مموھة . ألشكال الحیاة على األرض وانتقالھا الى تحت الماء
وتونات من البني واألخضر وخلیط من ألوان أخرى تعكس المظھر 
السطحي للبرمائیات، وتصمیمات أخرى تعكس صورة كائنات 

  (Harris, J. 2013). المحیط مثل القنادیل وسمك الراي الالسع
ض بفیلم متحرك في الخلفیة بدأ العر: سینوغرافیا العرض: ثانیا

المرأة ملقاه على الرمال، ثم تصویر فني لشكل ثعابین متداخلة، 
وعلى ممشى العرض وألول مرة ذراعان أوتوماتیكیان یحمالن 

الكامیرا، یتحركا على قضبان ویتحركان بطول الممشى، ینقالن 
وألول مرة أیضا وبالتعاون . تفاصیل التصمیمات وأوجھ المشاھدین

تم نقل العرض مباشرة من خالل  Nick Knightلمصور مع ا
شبكة االنترنت مقدما حوارا تفاعلیا بین الموضة والتكنولوجیا، وھو 

لم یسبق   multi- media presentationأسلوب جدید یطلق علیھ 
في الدقیقة الثامنة امرأة . مكوین أحدا في تطبیقھ في عالم الموضة

سدھا یھبط ویرتفع یصاحب ذلك مستلقاه على ظھرھا في الماء وج
مؤثرات صوتیة لصوت التنفس  ثم تداخالت خطیة توحي بالتغیر 

أكد الماكیاج مفھوم . الجیني ثم سلویت المرأة تحرك أربعة أذرع
التصمیمات والعرض حیث تمت اضافة أجزاء صناعیة الى وجوه 
العارضات لتعزیز فكرة التكیف البیولوجي والتحول التطوري 

 Peterمالمح، ومحاكاة التحول من جنس الى آخر،الماكییر وتغیر ال
Philips  موه الحواجب وأخفاھا تقریبا وأضاف للوجنات مادة
MAC  بیجامنت بودر قطع اضافیة على الوجھ وعظام الحاجب

 .McQueen, L.A) .لتعید صیاغة الوجھ في زوایا واضحة
على تم جمع الشعر فوق الرأس في شكل بروزین كبیرین  (2014

تم تصمیم أحذیة طول الكعب یصل . Gluido Palauید المصفف 
سم، تصمیمات من الطباعة الثالثیةـ استلھم مكوین بعضھا 25الى 

لتبدو في مظھر حرشفي متمیز، وقد تمت  H.R.Gigerمن أعمال 
معالجة أمر التشریح الطبیعي للقدم بذكاء، فتصمیمات األحذیة لآلن 

. ج فذ في التصمیم التطبیقي الغرائبيیتم دراستھا على أنھا نموذ
(Harris, J. 2013)  

     
من ) 66(صورة / كمصدر استلھام لمكوین Gigerأحد اعمال ) 65(صورة/ منصة العرض یعلوھا الكامیرتین المتحركتین) 64(الصورة

  .ئنات الحیةتصمیمات العرض یظھرالقماش مطبوع رقمیا بالمظھر السطحي للكا

        
تصمیم ) 71ـ70(صور/ یظھر الماكیاج وتصفیف الشعر) 69ـ68(الصور/ من شخصیات الفیلم مصدر الھام مصمم الماكیاج) 67(الصورة

  .غیر مسبوق ألحذیة مكوین في ھذا العرض
تحلیل اندماج تصمیم الموضة مع عناصر سینوغرافیا : ثانیا

  .أو االلھامالعرض للتعبیر معا عن المفھوم 
" ال یجب أن یطغى العرض على المالبس، والعكس بالعكس"   

 .Willcox, W)  على لسان مكوین موضحا أسلوبھ في العرض، 
و یضیف أحد النقاد أن أھم ما یجمل العرض ھو المالبس (2015

ذاتھا في اشارة ألھمیة التصمیم بالدرجة األولى وأن العرض ما ھو 
كل موسم قدمھ مكوین كانت . بھ ھذه المالبساال األسلوب الذي تقدم 

التصمیمات ھي القلب والروح للقصة، والعروض ھي وسیلة 
منذ عروضھ األولى في لندن . المصمم لیحكي القصة بشكأل أكبر

ومكوین  یرفع تأثیر تصمیماتھ من خالل اسلوب تقدیمھا، فاالسلوب 
دن ولم المسرحي الذي تتمتع بھ عروضھ بدأ منذ أول عرض لھ بلن

اذا كانت عروضي تصدم "یقول مكوین . یتركھ لعرض واحد

  Danteھكذا علق بعد عرضھ بعنوان " الناس، فھي مشكلتھم ھم
باالطالع وجدت الباحثة . (Fury, A. 2015) 1996شتاء / خریف

أن نقاد الموضة یطلقون الكثیر من الصفات على عروض مكوین 
والغریب أن " مسرحي" ولكن الصفة التي اتفق علیھا الجمیع ھي

 .Willcox, W). المصمم نفسھ أعرب عن عدم میلھ للمسرح كفن
انھ یمنھج الموضة في میل فعلي لالستعراض،  دافعا  (2015

العناصر في اتجاه فن اآلداء السینماـ الرقص ـ السیرك ویصھرھم 
  .جمیعا في عروض المرة الواحدة

ات في عروضھ، أو كما استعاد مكوین احداثا تاریخیة كمرجعی   
ظاھرة عرفت بھا فترة تاریخیة ما مثال ذلك ظھور األشباح في 
العصر الفیكتوري ـ معتقد راسخ بین أفراد المجتمع االنجلیزي ذلك 
الوقت ـ كذلك مارثون الرقص فترة االحباط الكبیر، قدم تصمیماتھ 
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. المستلھمة من تاریخ االنسانیة على األرض ولكن بأسلوب عصري
حلل آخر أن حیاة مكوین في لندن وجدت انعكاس لھا من ویرى م

خالل المشاھد المسرحیة التي قدمھا، وباألخص الموسیقى واألفالم 
كما أن مكوین زج بابداع الكثیر  (Deniau, A. 2012). والمتاحف

من مخرجي السینما الى منصات عروضھ وباألخص أفالم الرعب 
والخیال العلمي،  استدعى والصراع النفسي كذلك أفالم المسستقبل 

كبار المخرجین واعاد صیاغة بعض من نماذج لعالمات سینمائیة 
  .ال تنسى في تاریخ السینما العالمیة

غالبا ما یحدث تواصل من خالل وسائل التسلیة "یقول مكوین    
كاألفالم والموسیقى، الموضة أیضا جزء من ذلك، اذا صدقنا ذلك أم 

" ھي لون من ألوان التسلیة كذلك لم نصدق فان عروض الموضة
(Fury, A. 2015) . كما ان مكوین أضاف الكثیر من البصمات

الغیر مسبوقة في أسلوب عرض الموضة، فعلى سبیل المثال أفالم 
 Johnعندما أخرج لھ   Irereالفیدیو في خلفیة العرض مثل عرض 

Maybury وكذلك المصور . بانوراما سینمائیة للحیاة تحت الماء
Nike Knight   عندما ابدع في في فیلم فني لثعابین تتلوى في

.  Plato's Atlantesخلفیة العرض في آخر عروضھ حیا 
(Fury, A. 2015)  

ان الدراما بمعناھا المعھود من نص وحوار مثلت جزء صغیر    
من عروض مكوین، ولكن  عناصر السینوغرافیا المسرحیة 

الرقص والحركة والمؤثرات تواجدت بشكل كبیر، حیث الموسیقى و
المسرحیة أیضا، كذلك جاء تصمیمھ لألقنعة والماكیاج وقطع 
مكمالت المالبس من حلي وغیرھا، أخذت نفس روح العرض، 
جمیعھم لعرض المرة الواحدة، والھدف ھم االبھار األول واطالق 
الرسالة بما تحملھ من نصوص ابداعیة وتعبیریة في فضاء الوجود 

یرى ناقد . وجودھا في وجھ الحضور والعالم اجمع صارخة ومؤكدة
آخر أن استخدام مكوین لماكیاج شبیھا باألقنعة أضفى تشخییص 
درامي لعارضاتھ، فاألقنعة اعطت دالالت للمشاھد كما أنھا أضف 

نھایة القول أن "یقول أحد نقاد الموضة . شخصیات جدیدة للعرض
تقول شیئا دون  ان: عروض مكوین سعت دوما باتجاه نفس الھدف

  (Knox, K. 2010)" . كلمة واحدة
شریكھ   Simon Kennyنقال عن  Patty Hunthingtonكتب    

اسبوع من التركیب والتشیید، " Dame La Bleueفي عرض 
دقیقة عرض،  15شھر من االعداد، اسبوعین لشراء األغراض، 

بانشاء خلفیة معدنیة ضخمة  Kenyفقد قام " ثالث ساعات بعدھا
لتضيء في تتابع مبرمج مصورة اندماج بین  LEDلمبة  400ضم ت

لقد جمع مكوین مجموعة من أصحاب . جناحي الصقر والفراشة
التخصصات المختلفة لتتعاون معھ في انجاز عروضھ واحداث 

 Sam Gaindburyالتأثیرات الغیر تقلیدیة التي أرادھا، یقول 
ما رآه مماثال أیضا مكوین أحب تعدد العناصرلصناعة الفیلم، وھو "

لذلك نجد ان . (Willcox, W. 2015)" لصناعة عرض الموضة
مكوین تعامل مع بعض الشركاء من خارج میدان الموضة، أطلعت 
الباحثة على بعض اعمالھم التي انجزوھا بعیدا عن عروض مكوین 
لتجد بالفعل أشخاص أصحاب بصمات رائعة كل في تخصصھ، 

 -Joseph Bennetخراج العروض منھم على سبیل المثال في ا
Michael Howells   ومخرج االضاءةDaniel Landin  

 Lesومصمم الرقصات   John Goslingومصمم الموسیقى 
Child- Michael Clark  وفنان المناظرSimon Kenny  

باالضافة الى مصممي الماكیاج ومصففي الشعر المتمیزین لكل 
  (Fury, A. 2015). عرض

مصممي الحلي ومكمالت المالبس لعروض یقول أحد    
والذي عمل مع مكوین منذ اول عرض لھ   Shaun Leaneمكوین
انھ مایسترو، "عن المصمم  2010وحتى العرض األخیر  1995

 ,Robert)" انھ على درایة كبیرة كیف یخرج األفضل عند كل منا
O.B. 2009)  ،كان المصمم بمثابة المخرج الذي یدیر فریقھ

ماما بكل ما یحدث ویخطط لھ، ویضیف مصمم الرقصات متحكما ت
Sam Gainsbury   عندما عملت معھ، كان "مصمم الرقصات

مكوین یحضر كل البروفات تقریبا، لقد شاركني كل شيء تقریبا 
  )Fury, A. 2015%" (100بنسبة

كما انھ أتبع نھجا جدیدا في فصل عارضاتھ عن الجمھور، في    
حاصر مكوین منصة  Vossض وعر  The Overlookعرض 

العرض داخل تكوین مغلق، مانعا التواصل معھم بأي طریقة بل ان 
كما أن . الزجاج لم یكن شفافا من الداخل بل عاكسا للعارضات

الباحثة وجدت أن مكوین كان یختار عارضاتھ بنفسھ كأي مخرج 
والتي  Jess Hallettیبحث عن أفضل تجسید لشخصیاتھ، تقول 

دائما ما كانت "كمنسق لعارضاتھ  2003ین منذ عام عملت مع مكو
ھنالك فكرة محددة تماما عما یریده، وكیف أراد عرضھ، في 

دعى فتاة رآھا في الطریق لتقدیم عرضھ  Deliveranceعرض 
" في ذلك الوقت ألنھا كانت تمتلك وجھا یوحي بفترة الثالثینیات

)Knox, K. 2010  (وال نستنتج ان مكوین كان دائما مشغ
  .بتصمیماتھ وعروض التصمیمات

من خالل تصمیماتھ وعرو ضھ كانت یقدم نقدا للعالم الدائر من    
قدمت العارضات  The Horn of Plentyحولنا، فمثال عرضھ 

تصمیمات مكوین المستلھمة من اعمال عالمات تجاریة كبیرة مثل 
دیور وبالنسیجا في ذات الوقت أغطیة رأس من الفوارغ ومھمالت 
المنزل، لفتة الذعة في مجال صناعة الموضة أن یسترجع اعمال 
اآلخرین بھذا الشكل الناقد الساخر ویعید تقدیمھا على أنھا أعمالھ 
الشخصیة، أدان الموضة والمالبس وشبھھا بكومة الخردة بعد 

  . االستخدام، ونقد صفة الموضة الشرھھ للجدید
تصمیماتھ اوال ثم وكما تكون طبیعة الحال ان یضع المصمم     

یبحث في أسلوب عرضھا فعل مكوین، اال أنھ كان احیانا یرى 
طریقة العرض في مخیلتھ ویبحث بعد ذلك عن الفكرة والتصمیمات 

 It'sفي عرض " Joseph Bennettالتي یقدمھا من خاللھا، یقول 
Only a Game   لقد كانت فكرة لي ـ لي ھم االسم األول لمكوین ـ

قد قال اني أرید أن أقدم عرض شطرنج، أرید أن ، ل%100بنسبة 
یتحرك البیدق الى الملك، وأن أصمم كل قطعة من المالبس بناء 

بالفعل تم تصمیم المالبس وتحركت ) Fury, A. 2015" (على ذلك
  .العارضات كما أراد

الضوء على السبب الرئیسي لمسرحة عروض   Hallettیسلط    
الحكایات ھو ماأحبناه جمیعا  قص"مكوین من وجھة نظره قائال 

ونحن صغار، وبھذا الشكل خططنا لكل عرض، لم نرید أبھار 
الصحافة بل أردنا عرضا على شكل قصة تحكى او صورة ترسم، 

وكما فعل  Vivienne Westwoodانھ اتجاه مكوین كما فعلت 
John Galliano  فكالھما یقدم مالبس وعروض لیطرح فكرة ما "

)Tomas, D. 2015(  وحقیقة وانصافا لمكوین فقد أطلعت الباحثة
تقریبا على كل عروض فیفیان ویستود وعروض جولیانو اال أنھا 
كانت تحمل بعض الدراماتیكیة والتمیز عن األسلوب النمطي ولكنھا 
لم ترقى لالبھار والتعبیریة الذي أحدثھ مكوین والبصمات القویة 

أضافھا الى عروض  التي یرجع الفضل فیھا الیھ في أنھ أول من
الموضة، عارضات یخضن في الماء ومرة أخرى معلقات، حلقة 
نار وأذرع باثقة للون مباشرة على المالبس، عرض شبحي بواسطة 
الھولوجرام وتساقط المطر وسقوط الثلوج أثناء العرض، كلھا 

  .وزیادة لم یسبق مكوین أحدا لطرحھا في عالم عروض الموضة
المدیر االبداعي لعالمة مكوین حالیا  Sarah Burtonتقول    

ان العروض ھي توثیق للفترة "وسابقا كانت احدى مساعدیھ 
التاریخیة التي یعیشھا المصمم، واألحداث وكیف تفاعل معھا 

كما  The shows are kind of autobiographicalالمصمم 
الشیئ الذي یذكر لمكوین ھو الوضوح، "تضیف عن المصمم 

لقد تكلف مكوین الكثیر من ". اما في كل شيءوضوح الرؤیة تم
الوقت والجھد والمال لعرض أعمالھ بھذا األسلوب المسرحي، رھن 

، ھكذا المبدع 2000عام  Gucci Groupمن أعمالھ لشركة % 51
یذكر أحد نقاد . ال یرى اال ابداعھ كیف یقدمھ مھما كلفھ األمر

عارضات الموضة عن عروض مكوین أن النساء عندما یشاھدن 
مكوین ال یردن المالبس لیرتدینھا، ان التركیز منصب على ما 
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)  Willcox, W. 2015! (سوف یحدث لھذه العارضة بعد ذلك
  .تشبیھ أراه صادقا وبلیغا، لم یكن یعرض لیبیع كان یعرض لیقول

اذا كان بمقدور مكوین ان یقلب النظام ـ یقصد نظام الموضة ـ "   
وأضاف ان ھذه ھي جذور   Simon Costinما ذكره "فقد فعل

یقول آخر أن مكوین أراد أن یحرك الناس، سواء . عبقریة المصمم
أحبوا ذلك ام كرھوه، أنھ أرادك أن تشعر بشيء ما وھذا ھو ما 

ان مكوین لم یھدف   Willcox, W. 2015). (صنعت عروضھ
لدفع حدوده الشخصیة ھو فقط، بل أیضا حدود مشاھدي العرض، 

ا بأن الموضة لھا القدرة على أن تحول كال من اتجاھات فكان مؤمن
  . األفراد والمجتمع على السواء، تتفق الباحثة معھ تماما

   Results: النتائج
قامت الباحثة في الدراسة الحالیة بتحلیل عروض الكسندر مكوین    

عرضا من أكثر العروض  21تحلیل مفصل لـ: على شقین، األول
في تحلیل كل عرض المفھوم ومصدر تمیزا، بحیث تناولت 

االستلھام لمجموعة التصمیمات، وكیف وظف المصمم عناصر 
السینوغرافیا المسرحیة من اضاءة ودیكور وماكیاج وأداء حركي 
بالتوافق مع تصمیمات المالبس والحلي لتكتمل الصورة االبداعیة 

عرض ما ذكره مكوین على لسانھ وكما : للعرض، والشق الثاني
نقد متخصصي الموضة ومحللیھا وكما شاھدت الباحثة من جاء ب

كل ھذا من اجل . اتجاه المصمم في اخراج عروض تصمیماتھ
تحقیق ھدف البحث األساسي في االقتراب من نموذج ابداعي 
لعروض الموضة والتعرف على المفاھیم واألسلوب المتبع الخراج 

ط اآلتیة وفي النقا. العروض كما نشاھدھا على شبكة االنترنت
  .نستعرض أھم وأبرز ما تم تقدیمھ في كل عرض بالدراسة

مصدر االلھام اجتیاح : 1995ـ اغتصاب األراضي المرتفعة ـ
االنجلیز لآلراضي األسكتلندیة، قدم مالبس ممزقة توحي 
بالرفض واالزدراء لما أقدم علیھ المعتدي، أكد المفھوم االضاءة 

واستخدامھ لزھور الھیذر  البنفسجیة واآلداء الحركي للعارضات
  .ذات العالقة بالتاریخ االسكتلندي

، Bellmerمصدر االلھام أعمال السوریالي : 1997ـ دمیة بلیمیرـ
جاءت ھیئة العارضات في بعض التصمیمات بھیئة سوریالیة 
وباألخص العارضة المقیدة في ھیكل معدني مربع من الكوعین 

  .رضات في الماءوالركبتین، أھم ما میز العرض خوض العا
المفھوم ھو فكرة االستشھاد واضطھاد األبریاء من : 1998ـ جوان ـ
، أغلب التصمیمات باألحمر واألسود كرمز Joan of Arcأمثال 

للظلم والقتل واستباحة دماء األبریاء، الختام كان صادما في ھذا 
  .العرض حیث اشتعلت حلقة نار حول العارضة

ین فكرة التھجین والتحول تناول مكو: 1998ـ ال مسمى ـ
البیولوجي، وقدم من خالل التصمیمات ومكمالت المالبس 
انصھار بین االنسان والحیوان، أول مرة نرى األمطار الصناعیة 
تھطل على العارضات وقت تقدیم التصمیمات لتلتصق المالبس 

  .بأجسادھن ویسیل الماكیاج على وجوھھن
ین وقدم فیھ مالبس العرض الثالث عشر لمكو: 1999ـ)13(رقم

بتقنیات العصر الفیكتوري المتقنة من الحرفیة الیدویة، وضع 
المصمم عارضاتھ على قواعد دائریة دوارة، كما قدم عارضة من 
أبطال األولیمبیاد للعدو من ذوي االحتیاجات الخاصة على أرجل 
خشبیة، ختم العرض بمغازلة ذراعین آلیین من أذرع تلوین 

یات في حوار حركي مع العارضة، ثم رش السیارات لشركة ف
فستانھا القطني األبیض باألصفر واألسود، مجسدا لتفاعل 

  .االنسان واآللة
 Theاالستلھام من فیلم الرعب النفسي: 1999ـ االطاللة ـ
Shining التصمیمات تجسد الفخامة وتوظیف مكوین للفراء ،

رض في الطبیعي في تصمیمات غایة العصریة واألناقة، قدم الع
غرفة زجاجیة مغلقة تتساقط فیھا الثلوج وتھب الریاح على 
أرضیة ثلجیة ووسط جذوع األشجار الجافة وبخلفیة صوت 

  .الرعد وومضات البرق

االلھام من أساطیر القبائل األفریقیة، اتخذت : 2000ـ ایشوـ
التصمیمات ومكمالت المالبس الخامات األفریقیة آداه لھا حیث 

طین واألصباغ الملونة، تخلل العرض قرع الشعر ولطخات ال
  .الطبول الممیزة ألداء الطقوس للمعبودات األفریقیة

االلھام فترة االندماج بین حضارتي الشرق والغرب : 2000ـ عین ـ
وقت الحروب الصلیبیة، خاضت العارضات في ماء ملون 
باألسود رمزا عن بترول دول الخلیج العربي، برزت اوتاد 

من الممشى وأكملت العارضات تقدیم التصمیمات غلیظة مدببة 
  .معلقات في الھواء كاألشباح الطائرة

مستلھما من احد األفالم قدم فكرة السجن والجنون، : 2001ـ فوس ـ 
تصمیماتھ أحتفلت بالطبیعة حیث كثر استخدام الریش الحقیقي 
والطیور المحنطة، كثیر من النقاد أعدوه العرض األكثر ابھارا 

ن حیث انتھى العرض بسقوط لوحات عاكسة لجدار لمكوی
صندوق مغلق منتصف المنصة لیعرض امرأة ممتلئة عاریة في 

  .ھیئة تحاكي أحد األعمال الفنیة السوریالیة
 Theالتصمیمات مستوحاة من قصة فیلم : 2003ـ األیررـ

Mission ،استخدم الخلفیة كشاشة لعرض فیلم فیدیو متحرك ،
  .دمج فن الفیدیو مع الموضةالعرض األول الذي ی

المفھوم والتصمیمات تأثرا بثقافة الشرق : 2003ـ سكانرزـ
األقصى، علق نفق زجاجي شفاف بواسطة سقاالت، عبرت 
العارضات من خاللھ، أحداھن فتح بارشوت كبیر ورائھا لیملئ 

  .فراغ النفق بالكامل
م التصمیمات والعرض مستلھم بالكامل من فیل: 2004ـ الخالص ـ 

They Shoots Horses, Don't They?  قدم العرض
  .راقصین وراقصات، المفھوم ھو الرقص حتى الموت

التصمیمات والعرض مستلھمان من أفالم : 2004ـ وجھة الضوءـ
الخیال العلمي المرتبطة بالفضاء، قام بتوظیف الضوء في حلقات 
ضوئیة مفرغة وسط ظالم قاعة العرض كأنھا بوابات لمركبات 

  .ئیةفضا
المفھوم ھو فكرة الصراع الدائر : 2005ـ انھا مجرد لعبة ـ

واالنتصار والھزیمة، التصمیمات مستلھمة من ثقافة الشرق 
  .األقصى والغرب، العرض یحاكي رقعة الشطرنج شكال وأداءا

االلھام معركة كلودن الشھیرة حیث : 2006ـ أرامل كلودن ـ
ع األسكتلندي، قدم األعتداء االنجلیزي على األراضي والمجتم

خاتمة مبھرة حیث عرض الھولوجرام األول على منصة عرض 
  .موضة داخل مثلث زجاجي انتصف منصة العرض

تأثر كعادتھ بأحد األفالم، وقدم العرض : 2007ـ رقصة ساراباندـ
بصورة محاكیة ألوركسترا الغرفة، فعازفي الموسیقى المصاحبة 

ة، والعارضات تتوالى للعرض بالفعل یعتلون وینتصفون المنص
  .ویلتففن حولھم

التصمیمات والعرض في عزاء ایزابیال بلو أول : 2008ـ مدام بلوـ
من دعم مكوین في تأسیس عالماتھ التجاریة الخاصة، خلفیة 
العرض لمبات فلورسنت تضیئ بالتتابع على ھیئة بین جناحي 

  .الصقر والفراشة
لھام من أساطیر الشرق األ: 2008ـ الفتاة التي عاشت في الشجرة ـ 

األقصى، المنصة یتوسطھا شجرة دردار مغطاة بالقماش األبیض 
  .الذي بدوره یفترش منصة العرض بالكامل

المفھوم ھو ما جنتھ : 2009انتقاء ال طبیعي ـ/ـ تمیز طبیعي
الحضارات البشریة وباألخص الثورة الصناعیة وتأثیرھا على 

ستلھمة من الطبیعة الحیة الطبیعة البكر، التصمیمات بالكامل م
وھو الجزء األول من المجموعة والجزء الثاني مستلھم من 

وضع على منصة العرض مجموعة . الطبیعة الصامتة كالجبال
  .حیوانات محنطة لتعبر العارضات بینھم دخوال وخروجا

السخریة من نظام الموضة، بذخ الموضة : 2009ـ بوق الوفرةـ 
ك، انتصف منصة العرض مجموعة وشراھتھا للجدید ولالستھال

خردة بما فیھا خردة استھالك مكوین نفسھ مثل الثریا ـ النجفة ـ 
  .الصخمة بطلة الدیكور في عرض ساراباند
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عرضھ األخیر في حیاتھ، الفكرة علمیة : 2010ـ بالتوه اتالنتس ـ 
خیالیة التحول الجیني للبشر نتیجة ذوبان القمم الجلیدیة على أثر 

لحراري في القطبین وتحول األرض لكوكب مائي، االحتباس ا
نظریة دارون في االرتقاء، حول عارضاتھ لمخلوقات أرضیة 
بحریة فضائیة، تم نقل العرض مباشرة عالمیا من خالل التصویر 
المباشر بواسطة كامیرتین فوق منصة العرض متحركتین على 

  .قضبان
الموضة، المصمم المتفرد في اضافة بصمات جدیدة في شكل    

حیث قصات جدیدة وصیاغات ابتدعھا حتى في فكرة الباترون أو 
النموذج نفسھ، ومتفردا أیضا في تعاملھ مع الخامات مثال حین لطخ 
المالبس بالطمي الحقیقي وقام باضافة الطیور المحنطة لمالبسھ، 
تفرد في كل ما خص تصمیم مالبسھ باترون وخامة ومكمالت تمت 

تأتي عروضھ المبھرة وتكتمل صورة من اضافتھا لمالبسھ، ل
االبھار والتعبیریة الى حد لم یبلغھ أي مصمم موضة قبل مكوین 
ولآلن، مصمما فذا، تراه الباحثة بشكل شخصي أنھ امتلئ بالكثیر، 
الكثیر من التجارب والكثیر من الخبرات الفنیة والكثیر من المعاني 

جرأة أنھ لم یخشى النقد، وأحیانا اآلالم أیضا، كل ما فعلھ بمنتھى ال
لم یخشى كونھ األول، بل أعطى للنقاد مادة یتحدثون عنھا ویحللونھا 
بین مؤید وبین رافض، لم یستوقفھ التخوف من آراء اآلخرین، نعم 
لم یستوقفھ اآلخر، بل قدم للجمیع ما أراد أن یقولھ، وبمنتھى القوة، 

ھا من دیكور قام بصھر عناصر سینوغرافیا المسرح المتعارف علی
واضاءة وماكیاج وآداء حركي وتصمیمات مالبسھ أیضا لیقدم قصة 
أو حكایة أو عرضا فنیا شبیھا بعروض المسرح والسینما، الذكاء 
األكبر أن ال تغطي كل ھذه العناصر على بطل العرض األول، لیس 
نصا مسرحیا ھنا ، انھا تصمیمات المبدع لي الكسندر مكوین، فجاء  

د ھویة تصمیمات المالبس، أكد وأبرز المفھوم الذي العرض لیؤك
تناولھ في تصمیماتھ أو مصدر الھامھ، دون أن یغطي على المالبس 

ان مصمم الموضة واألزیاء الكسندر . أو أن یھمشھا في العرض
مكوین ھو مصمم صاحب بصمة وتأثیر في تاریخ الموضة 

  .المعاصرتصمیما وعرضا

     Conclusion: الخالصة
عرض الموضة عناصر متعددة تجتمع في توافق مدروس لصنع ل   

عرض فني متكامل، بطلھ األول ھو تصمیمات الموضة، اال أن كل 
عنصر من عناصر العرض یمكن بعث الحیاة فیھ عند التوظیف 
بشكل ابداعي وأسلوب ال تقلیدي، المالبس لیست معلقة داخل 

ة داخل نافذة خزانات المالبس كما انھا لیست على أجسام صناعی
عرض زجاجیة، ولیست على جسد بشري في صورة مطبوعة أو 
عبرة شاشة، في عرض الموضة المالبس على أجساد حیة، أجساد 
تؤدي أداء حي حقیقي في أجواء معینة یراه مشاھدین متواجدین 
بالفعل، اذن فعناصر السینوغرافیا المسرحیة متواجدة بالفعل،اال ان 

لنص الدرامي وانما مجموعة التصمیمات، البطل األول ھنا لیس ا
والتي تتكامل بدورھا مع الماكیاج وتصفیف الشعر والحلي 
والمكمالت األخرى بین وحدات دیكور واضاءة مسلطة على 
المنصة بما تحمل، على خلفیة موسیقیة أو مؤثرات صوتیة، أجواء 
مسرحیة وأدوات یجب أن یمسك بزمامھا مصمم الموضة بشكل 

را كل ھذه األدوات لخدمة العرض، أقل ما یمكن ھو واعي، مسخ
ابراز مصدر الھام المصمم أو تأكید المفھوم الذي یتناولھ، مثل ھذا 
التوظیف ینقل العرض بالكامل لمستوى أرفع من االستمتاع 

مكوین فعل ذلك ببراعة تحسب لھ في تاریخ . واالستیعاب والتأثر
حا ألعمال مصمم قدم البحث الحالي توضی. الموضة المعاصر

أي مثیرة Controversial موضة أكثر ما وصفت بھ أعمالھ أنھا 
أي   Theatricalللجدل، وأكثر ما عرف عن عروضھ أنھا 

  .مسرحیة

  Recommendations: التوصیات
ـ تقییم انتاج الطالب وخاصة في السنوات النھائیة بأقسام الموضة 1

یة یتم توظیف في الكلیات والمعاھد في صورة عروض موضة فن

  .عناصر السینوغرافیا فیھا بشكل ابداعي
ـ عقد ورش عمل مشتركة بین الطالب من التخصصات المختلفة 2

  .للتدرب على التخطیط لعروض موضة غیر تقلیدیة
ـ التواصل مع وسائل االعالم لتعریف المجتمع العربي بھذه 3

العروض ونشر ھذه الثقافة، والخروج بالمستھلك العربي من 
لتناول الالواعي للموضة الى مستوى أكثر وعیا للتصمیمات ا

المالبس والمفاھیم أو مصادر االلھام للمصممین من وراء 
تصمیماتھم وعروضھم حیث یتناول كثیر من أفراد عامة المجتمع 

  .التصمیمات وعروضھا بالسخریة عن جھل بما وراء ذلك
المالي برعایة  ـ دعم المبدعین من قبل الجھات األكادیمیة والدعم4

رجال األعمال بھدف اشراك مصممي مصر في الحراك الفني 
  .المعاصر عالمیا

ـ متابعة البحث لكل تقدیم غیر نمطي للموضة بالتوازي مع ما ھو 5
موجود بالفعل من انتاج الموضة االستھالكیة، وباألخص أعمال 
المصممین المجددین أمثال مكوین، التصمیمات التي قدمھا 

م من ورائھا وتقنیات التنفیذ، فالبحث الحالي ال یكفي لذكر والمفھو
  .كل ما أدخلھ مكوین في عالم الموضة

ـ انشاء مجلس موضة مصري یقوم علیھ أصحاب العالمات 6
  .التجاریة واألكادیمیین وأصحاب المصانع

ـ التأسیس ألسبوع موضة مصري یقدم بشكل دوري عرضین 7
 .ات األكادیمیة المتخصصةسنویا، یتم من خاللھ اشراك الجھ
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